
  

 Turcyklisten 
 

Nr. 4 – 2020 

 

Husk at betale kontingent til for-

eningen senest 1. februar 2021.  

 

Betal med netbank eller giroover-

førsel, se side 2 for kontonumre 

og beløb. 

 

 

Fra Nivåturen, foto Anette K. 

www.turcyklisterne.dk 
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BLADET 

 

 

Redaktion 

Aksel Koplev og Birte Søltoft 

redaktionen@turcyklisterne.dk 

 

 

Forsendelse af bladet 

Flemming Nielsen 

tlf. 43 64 49 03 

 

 

BESTYRELSE 

 

Formand 

Knud Hansen 

tlf. 23 43 70 51 

turcyklisterne@turcyklisterne.dk 

 

Kasserer 

Flemming Nielsen 

tlf. 43 64 49 03 

Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk 

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Aksel Koplev 

tlf. 22 80 25 22 

webmaster@turcyklisterne.dk 

 

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 2021 

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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VI EFTERLYSER TURLEDERE 

TIL ÅBNINGSTUR OG  

LUKKETUR 

 

I oktober blev der, som det er traditio-

nen, afholdt turplanlægningsmøde under 

kyndig ledelse af Johan.  

 

Der er rigtig mange ture på programmet 

for det kommende år. Men desværre var 

der ingen, på mødet, som meldte sig til 

at arrangere åbningstur eller lukketur. 

Vi søger derfor nogle, som vil arrangere 

disse to ture. 

 

Henvendelse til Johan med kopi til re-

daktionen@turcyklisterne.dk, så pro-

grammet kan komme i blad og på hjem-

meside.  

 

Åbningsturen er sat til d. 28. marts og 

lukketuren til d. 31. oktober. 

  

Turene er ment som hyggeture og har ty-

pisk været omkring 30 km lange. I de se-

nere år har de inkluderet frokost på re-

staurant. Det er godt og hyggeligt; men 

ikke noget krav til turlederne. 

 

 
Dirigenten Tage i arbejde 

 

Referat af ordinær general-

forsamling torsdag den  

12. november 2020 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Tage Winther Lar-

sen. Valgt til referent blev Lise F. Kristof-

fersen. Dirigenten konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. 

vedtægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand 

Knud Hansen 

”Velkommen til Generalforsamling (GF) 

2020. Det har i sandhed været et specielt 

2020 med coronaens indmarch. Det har 

vendt op og ned på meget og således 

også på vor mulighed for at afholde vor 

GF på normalt tidspunkt og måde. Vi har 

derfor haft forskellige overvejelser:  

 

1. At ”springe” over 2020  

2. At udskyde til engang i foråret om mu-

ligt  

3. Afholde den med coronaregler  

 

Om ture og arrangementer i en  

coronatid: 

Foreningen har valgt at planlægge 

årets program uafhængigt af de i dag 

gældende restriktioner. 

  

Afhængigt af den aktuelle situation 

kan der komme ændringer eller aflys-

ninger. Disse vil blive offentliggjort på 

hjemmesiden, og der vil blive sendt 

mail ud. 

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
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Vi har så valgt det sidste. Så hjertelig vel-

kommen til jer som er mødt frem. Ind-

ledningsvis synes vi der er grund til at 

rose os selv. I har trods de vanskelige vil-

kår været aktive og friske på at møde ud-

fordringer og få løst de barrierer der har 

været, på bedste vis.  

 

Men turkalenderen har måttet lægge ryg 

til aflysninger. Først klubmødet med Jans 

billeder, dernæst åbningsturen, og flere 

er fulgt efter, især i foråret. Men meget 

er heldigvis også gennemført. Hvor der 

har været mere end 10 deltagere, er der 

blevet delt op i 2 hold, så længe dette var 

gældende ret. Det gjaldt ikke mindst ons-

dagstræningsturene, hvor der har været 

stor tilstrømning – helt op til rekordstore 

14 og generelt over 10. FLOT! Også de 

halvhurtige om tirsdagen har været godt 

besøgt. Det ser ud til at der har været 

stort behov for at motionere, og mon 

ikke det sociale har spillet en væsentlig 

rolle. Vi har heldigvis været begunstiget 

med godt vejr (juli fraregnet), så meget 

har kunnet gennemføres.  

 

Klubmøderne i marts, april og maj har 

måttet aflyses helt, da EnergiCenter Vold-

parken har været lukket, mens klubmø-

derne i september og oktober er gen-

nemført med begrænsning på 20 og 

tilmelding, men uden andet program end 

socialt samvær og hygge. Vi tror des-

værre også vi må se i vejviseren efter ju-

lemødet.  

 

Grillaftenerne i Vestskoven er gennem-

ført med stor tilstrømning og i godt vejr.  

 

Hofgarts frokostinitiativ har haft svære 

startvanskeligheder, da de ikke kunne 

gennemføres på EnergiCentret. Det er 

dog blevet til en frokost på Konditorgår-

den i Pederstrup og endnu to ture i sep-

tember og oktober til hhv. Kabyssen i Is-

høj samt Tutten på Mellemfortet på 

initiativ af Peder. I 2021 bliver der fro-

kostture hver anden måned.  
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Medlemsstatus: Vi er i skrivende stund 91 

medlemmer og abonnenter. Det er en 

nedgang på 3. Stadig flot.  

 

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. 

Lone og Jørgen har haft et par vellykkede 

weekendture til Samsø og Møn. Også 

disse med lidt blandet vejr.  

 

Cykelturistugen blev aflyst i år, men 

mange turcyklister gennemførte alligevel 

ud fra de reservationer de havde foreta-

get. Det var både hyggeligt og socialt op-

byggeligt.  

 

Også 45-års jubilæumsturen måtte afly-

ses, eller rettere udskydes, således at den 

gennemføres den 28.-30. maj 2021. Da 

vi måtte erkende at turen ikke blev til no-

get, fik vi valget mellem at tabe det ind-

betalte depositum eller indbetale restbe-

løbet og flytte turen et år frem. Vi valgte 

det sidste, hvilket betyder, at turen gen-

nemføres under alle omstændigheder. 

Hvilke vilkår der så gælder, må vi se, når 

vi når længere hen. Der er stadig tale om 

Söderåsen, nærmere betegnet ”Villa Sö-

deråsen” i Röstånga. Vi har lejet hele van-

drerhjemmet, hvor der på en god dag er 

plads til små 40 personer, hvis vi pakker 

os rigtigt. Hvis det ikke skulle være nok, 

er der en nærved liggende campingplads 

med gode, billige hytter. Vi gennemfører 

en tilmeldingsprocedure lige som sidst og 

håber på god deltagelse. 

 

Også på Mallorca har vi måttet aflyse. Vi 

prøver igen til næste år.  

 

Tak til alle der har bidraget til at denne 

klub har haft endnu et forrygende år med 

masser af aktivitet og socialt samvær.” 

 

Formanden Knud aflægger beretning 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efter-

retning.  

 

Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 

2019/2020 v. kasserer Flemming Nielsen 

Kassereren gennemgik regnskabets po-

ster. Der er i år og sidste år forudbetalt i 

alt godt 27.000 kr. til jubilæumsarrange-

ment. Klubbens formue herefter er nu på 

knap 26.500 kr. 

 

Finn K spurgte om jubilæumspengene er 

tabt, hvis turen ikke gennemføres? For-

manden svarede at han tvivler på at vi 

ikke må tage til Sverige til foråret. Aksel 

supplerede: En stor del af beløbet er for 

morgenmad og frokostpakker, så de 

penge vil vi garanteret få tilbage, hvis det 

skulle komme dertil.  

 

Tage Larsen spurgte til gebyret hos Dan-

ske Bank – om det er muligt at få det bil-

ligere andre steder? Kassereren svarede at 

det havde han undersøgt, og at det 

næppe er muligt, kun dyrere. Derudover 

spurgte Tage til driftsresultatets 2700 kr., 

jf. note 3. Kassereren svarede at det er 

gæld betalt for sidste års blad. 
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Kassererens regnskab blev taget til efter-

retning. 

 

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.  

 

Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

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 revisor, 

og Toni Lunding blev valgt som revisor-

suppleant. 

 

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg 

Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev 

genvalgt og vil fremover klare opgaven 

alene.  

Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev 

blev genvalgt. 

Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Ni-

elsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Ja-

kobsen og Gitte Kofoed blev genvalgt 

som suppleanter.  

Klubaftenkoordination: Johan Knudsen 

og Jens Spelmann blev genvalgt. 

Turcyklisternes regnskab for  

2019 - 2020 

  Note 

Kontingent              29.800,00 

 

Indtægter i alt         29.800,00 

 

  

 

Bladfremstilling       6.331,25 1 

Porto                   1.435,00 

 

Gebyr                   300,00 

 

Kontor                  204,00 

 

Klubmøder                   3.649,25 

 

Hverdagsture 6.580,00 

 

Øvrige ture                    6.557,00 

 

Hjemmeside              274,54 

 

Jubilæum 23.366,55 2 

Gave 45,00 

 

Udgifter i alt          48.742,59 

 

                         

 

Underskud i lø-

bende ind- og ud-

betalinger -18.942,59 

3 

 

Note 1: Bladudgiften omfatter betaling 

for 2 blade fra forrige regnskabsår til en 

pris af 2700 kr. Årets reelle udgift er: 

3.6312,50 kr. 

Note 2: På grund af at jubilæumsturen 

ikke kunne gennemføres i indeværende 

år, har vi forudbetalt hele arrangemen-

tet 23.366,65 i år og 3.800 sidste år. I 

alt 27166,55 kr. Da der bliver en væ-

sentlig egenbetaling, regnes der med ca. 

10.000-15.000 kr. i udgift i alt for klub-

ben til jubilæumsturen som aftalt på ge-

neralforsamlingen i 2019 (afhængigt af 

deltagertallet). 

Note 3: Årets driftsresultat er 7.123,96 

kr. (-18.942,59 + 23.366,55 + 2700). 
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Turplanlægningskoordinator: Johan 

Knudsen. 

 

Nytårsfrokost lørdag den 16. januar 

2021: Som landet ligger i dag med de 

kendte restriktioner, kan vores nytårsfro-

kost ikke gennemføres. Men optimister 

som vi er, vil vi gerne bevare håbet og 

muligheden. Der etableres derfor et nyt-

årsfrokostudvalg, som kan træde til i ja-

nuar i tilfælde af at dagens skrappe re-

striktioner bliver ophævet. Som 

tovholder afløses Aksel Koplev af Søren 

Jensen. Aksel forsætter som menigt med-

lem, og derudover meldte Børge Nielsen, 

Tage Larsen og Lise Kristoffersen sig til 

udvalget. Erik Carlsen sørger for indbeta-

ling af depositum.  

 

Pkt. 9: Evt. 

Julemøde: Formanden fortalte, at det 

p.t. tyder på at julemødet ikke kan gen-

nemføres. Alternativt kunne man mødes  

 

 

til glögg i Vestskoven, hvis vejret stadig 

er mildt. Dog gælder forsamlingsforbud-

det også her. Aksel supplerede, at mødet 

dog endnu ikke aflyses, da vi jf. reglerne 

godt må være 20 personer i vores lokale, 

hvis vi sidder i en retning.  

 

Birgit Rudolph foreslog at arrangementet 

kunne holdes den 3. december hvor hun 

har tur til et julemarked, som desværre 

alle er aflyst. 

 

Alle gode ideer er velkomne. 

 

Vintermotion torsdage kl. 10-12: Lis Ja-

kobsen præsenterede nyt initiativ til fort-

sættelse af onsdagsmotion. Hun og 

Børge kører hver torsdag kl. 10 i vinter-

halvåret fra Espelunden. Flemming Niel-

sen udsender info herom. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

og lukkede generalforsamlingen. 

 

Merete sørgede for coronakorrekt forplejning.  
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MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

 

Tirsdag formiddag:  

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte. 

 

Sidste gang på MTB d. 30. marts.  

Første gang på den nypudsede racer-

cykel d. 6. april. 

  

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 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

Her om vinteren kører vi 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.  

 

Fra april tager vi racercyklerne frem og 

kører landevejstur. Vi kører vekslende ru-

ter, fx til Ganløse eller Hvedstrup eller 

ned langs Strandparken til Ishøj og retur. 

Enkelte gange kører vi så til Amager. 

 

Vel mødt. Knud og Aksel. 

 

 

Nyhed! Torsdagstur =  

vintertræning på asfalt 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 35 - 40 km 

Turledere Børge 9399 5480  

Lis Jakobsen 2847 6622 

 

Turen køres torsdage hvor der ikke hver-

dagstur. Køres heller ikke 24. og 31. de-

cember. Sidste gang d. 25. marts, hvoref-

ter den almindelige sommermotion 

starter om onsdagen. 

 

Fra vinterens 

første tur i  

Hareskoven 
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Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag med start den  

3. 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 

 

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 ad bredere grusstier i godt 

tempo; men uden tekniske udfordringer. 

Turen kan, uden udfordringer, køres på 

en almindelig cykel, evt. uden gear. 

 

Hold B kører ad de mere snørklede stier 

med en afstikker til MBT-ruten på steder 

hvor den er let kørt. En MBT eller en cy-

kel med gear og rimeligt brede dæk an-

befales. 

 

 

Sommermotion 

Hver onsdag med start  

onsdag d. 7. april 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 17:00 

Turlængde Sommer: 35 - 40 km 

Tempo 22-24 km/t 

Turleder Merete Jørgensen 

29825183 

 

Igen i 2021 er der mulighed for at moti-

onere onsdag. Turen går gennem Herste-

døster, Risby, Ledøje, Nybølle til Senge-

løse, hvor der holdes en pause ved 

gadekæret. Derefter går det hjemefter 

over Vridsløsemagle, Galgebakken og Su-

percykelstien til vi igen rammer Espelun-

den. 

 

TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Åbningstur 

Søndag d. 28. marts 

 

P.t. ingen turleder på åbningsturen. Hold 

øje med hjemmeside og mail. 

 

Optimisttur 

Søndag d. 11. april 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Der satses på 2 ture: En 

”halvhurtig” og en ”min-

drehurtig”. Begge ture er 

på 60-75 km.  

(Glostrup-Trekroner).  

Tempo Halvhurtig: 25-27 km/t 

Mindrehurtig: 20-22 km/t 
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Turleder Knud Hansen 23437051 

Tilmelding Senest den 9. april 

Medbring Vådt og tørt 

 

På denne dejlige forårsdag kører den 

halvhurtige tur over Risby, Ledøje, Smø-

rum, Måløv, Ganløse, Slagslunde, Lynge, 

Jørlunde, Sundbylille, Frederikssund. 

Frokosten indtages i Frederikssund, hvor-

efter der køres mod Munksøgaard.  

 

Den mindre hurtige tur kører ad de små 

landeveje syd for Roskildevej mod Hede-

husene for at køre syd om Roskilde mod 

Lejre. Fra Lejre køres mod Boserup Skov 

og Roskilde By. Frokosten indtages i 

Lejre.  

 

Begge ture har kaffe/kagested på Munk-

søgaard ved Marbjerg, hvor turen slutter. 

 

Furesøen 

Lørdag d. 24. april 

 

Mødested Klokkedybet (hjørnet af 

Frederikssundsvej) 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 50-70 km afhængig af 

vind og vejr og deltager-

nes kræfter 

Tempo Afpasses efter deltagerne 

Turleder Merete Jørgensen 

29825183 og  

Knud Hansen 23437051 

 

Turen går gennem Herlev, Bagsværd, 

hvor vi rammer Furesøen, videre til 

Holte og Vaserne. Der er planer om nye 

variationer i år. Så er det nok tid til fro-

kost 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 (forment-

lig Farumhus), og så er det tid at vende 

snuden hjemefter. 

 

Farum – Solbjerg Engsø 

Lørdag d. 8. maj 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 50-60 km 

Tempo Skovturstempo 

Turleder Aksel 2280 2522 

 

Denne forårstur køres i roligt tempo med 

start på Farum Station. 

 

Vi kører over Lillerød og strejfer Hillerød 

og op til Solbjerg Engsø, hvor vi spiser 

frokost og nyder udsigten over søen, der 

har et rigt fugleliv. Tilbageturen går over 

Hillerød og til Farum, hvor vi slutter af 

med kaffen. 

 

Hilsen Aksel 

 

Fra Engsøturen 2015 
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HVERDAGSTURE 

 

Farum sø, vandring 

Torsdag d. 7. januar 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turleder Flemming, 43644903 

e-mail Flemming.K.R.Niel-

sen@mail.dk  

 

Vi går langs sydsiden af Farum Sø gen-

nem Ryget Skov og Ganløse Orned. 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 befærdes på cykel. Tilmel-

ding senest tirsdag den 5. januar.  

 

 

Sorgenfri Slotspark, Mølleåen 

Torsdag d. 4. februar 

 

Mødested Lyngby Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 12 km 

Turleder Inge 61125700 

 

Vi vandrer gennem slotsparken og langs 

Mølleåen. Medbragt madpakke spises 

ved Mølleåen. Kaffe og kage på cafe i 

Lyngby, hvor turen slutter.  

 

Hilsen Inge  

Nordpå 

Torsdag d. 8. april 

 

Mødested Krydset Tårnvej/Jyllinge-

vej i Rødovre  

Mødetid Kl. 10:00  

Turlængde Ca. 50 km  

Tempo 18-20 km/t  

Turleder Lis Jakobsen 28476622  

 

Vi kører til Kulhusvej og kører gennem 

Store Skov til Frederiksdalsvej og videre 

deropad. Madpakkerne spises på vejen, 

og kaffen indtages på Dyrehavsbakken.   

Efter kaffen retur til Rødovre. 

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

 

Jubilæumstur 

28.-30. maj 

 

Vi forsøger at gennemføre den i 2020 af-

lyste jubilæumstur i foråret 2021. Pro-

grammet m.v. bliver det samme som op-

rindeligt annonceret.  

 

Mere information og tilmelding vil 

fremgå af hjemmesiden i løbet af vinte-

ren og ellers i Turcyklisten nr. 1 2021, 

som udkommer til april. Vi sender også 

mail ud til jer, som var tilmeldt i 2020. 

 

Du kan genlæse programmet på hjem-

mesiden via dette link: www.turcykli-

sterne.dk/a2020/Jubitur-program.pdf  

 

Der vil selvfølgelig være ændringer med 

hensyn til datoer og tider og priser; men 

niveauet holder vi. Vi vil starte i Helsin-

gør.  

mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
http://www.turcyklisterne.dk/a2020/Jubitur-program.pdf
http://www.turcyklisterne.dk/a2020/Jubitur-program.pdf
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Stevns 

11.-13. juni 

 

Mødested Køge Station 

Tilmelding Fra nu (max 14 delta-

gere) 

Overnat-

ning 

Store Heddinge Vandrer-

hjem 

Husk Frokostmadpakke 

Turleder Lone Belhage 

Lone@belart.dk 

 

 

Vi kører ad forfatterruten til Store Hed-

dinge, sætter bagagen, og afhængigt af 

ankomsttidspunkt kører vi en kortere tur 

uden bagage i nærområdet. Hele lørda-

gen bruges til cykling, i Rødvig skulle 

man kunne indtage en god fisk. Søndag 

kører vi hjem. Yderligere information i 

næste nummer af Turcyklisten. 

 

 

Cykelturistugen 2021 i Køge 

25.-31. juli 2021 

 

Hvis alt går vel (med corona) bliver der 

til sommer afholdt cykelturistuge i Køge. 

Arrangementet er sat i værk af Jens Spel-

mann i samarbejde med Cyklistforbundet 

og Turcyklisterne.  

 

Der er udsendt information om værelses-

reservation m.v. i begyndelsen af decem-

ber. Yderligere information kan fås af 

Jens Spelmann på følgende telefonnum-

mer: 21176003 og ved at skrive til cykel-

turistugen@gmail.com 

Jens vil meget gerne have hjælp til arran-

gementet. Der skal bruges folk til 

• turledere 

• arrangere foredrag 

• arrangere picnicturen 

• arrangere afslutningsfest 

• diverse skrivelser 

• frugtuddeling 

Henvendelse til Jens, se ovenfor. 

 

 

Kalundborg 

3.-5. september 

 

Mødested Se senere 

Tilmelding Fra nu af (max delta-

gere 14-18 personer) 

Overnatning Kalundborg Vandrer-

hjem 

Husk Frokostmadpakke 

Turleder Lone Belhage 

Lone@belart.dk 

 

Seværdigheder: Røsnæs, Vor Frue Kirke, 

kunstudstillingen Bispegården, Reersø 

m.m. Mere information i næste nummer 

af Turcyklisten. 

 

Mallorca 2021 

Vi satser på uge 40 (4.-10. oktober). 

Mere information når coronaskyerne er 

lettet. 

 

 

Fra stegeturen i foråret, foto Anette K 

mailto:Lone@belart.dk
mailto:Lone@belart.dk
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Samsøturen 

d. 19.-23. august 

 

Vi var ti der mødtes i Kalundborg en dej-

lig lun sommereftermiddag. Efter indlo-

gering på Kalundborg Vandrerhjem gik vi 

i byen og spiste mad sammen på en god 

restaurant i byen.  

 

Tidligt op, spise en dejlig morgenmad og 

dernæst ned til færgen. Vi landede i Bal-

len ved 10.15-tiden, og dernæst cyklede 

vi ned og så Vestborg Fyr. Vi var heldige 

at kunne indtage vores madpakker i ly af 

et carporttag, da det småregnede lige 

der.  

 

På turen op til campingpladsen besøgte 

vi Witts galleri. Dvs. det var Witts eget 

hjem, der blev fremvist med kunst på alle 

væggene og masser af spændende ting og 

sager. Witts selv serverede et glas vin til 

dem der ville have det. Selv oppe i hans 

soveværelse var vi og studerede bl.a. 

hans meget elegante morgenkåbe         

 

På Sælvig campingplads blev vi fordelt i 

4 hytter – og da vi selv stod for maden, 

blev vi delt op i tre hold, der så skulle 

sørge for 1 gang aftensmad, 1 gang mor-

genmad og madpakker.   

 

Vi fire der fik torsdagsmaden, måtte så i 

øsende regnvejr cykle til Tranebjerg og 

handle, men vi er jo turcyklister – så det 

tog vi i stiv arm.  Der var et stort fælles-

køkken hvor vi kunne fremstille maden, 

og der var et stort fællesopholdsrum 

hvor vi kunne spise, MEN alt service, be-

stik, gryder, potter, skåle og pander 

skulle hentes fra hytterne, så der var en 

trafik uden lige fra og til køkkenet hver 

aften. Og der blev svedt, knoklet og ban-

det lidt over maden i køkkenet, men alle 

hold fik fremstillet hver en gryderet og 

dessert hver aften, så vi gik absolut ikke 

sultne i seng.  

 

Torsdag inden aftensmaden kom de sid-

ste tre – Jan, Jørgen og Anne Marie – cyk-

lende og blev indlogeret.  

 

Fredag kørte vi først ud og så havnen i 

Langør – det var vist en smutter – men en 

hyggelig tur. Dernæst ned til Besser, så 

den gamle mølle og spiste frokost hos Sø-

strene Sidevind. På vejen over til Stald-

galleriet kørte vi forbi Samsøs største 

gårdbutik med mange forskellige varer. 

Kaffen blev indtaget i den hyggelige café 

Foto: Lone 
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Påfuglen. Da vi havde fået kigget på al 

kunsten i galleriet, gav Britta kaffe i ha-

ven til vores medbragte kager.  

Lørdag kørte vi til Nordby og gik en tur 

ved Udsigtstårnet, der ligger på det høje-

ste punkt på Samsø. Tilbage til Nordby 

og spise frokost på en af de hyggelige re-

stauranter. Efter frokost cyklede vi ud øst 

for Ballebjerg og gik lidt op og ned i bak-

kerne og fandt en dejlig strand med sand 

og dybt vand. På hjemturen delte vi os i 

flere grupper og tog lidt forskellige veje 

hjem til campingpladsen.  

 

Efter morgenmad, oprydning og pakken 

cykler kørte vi til Tranebjerg og så Samsø 

Museum. Et meget interessant sted hvor 

vi fik meget at vide om Samsø. Fint nu vi 

havde cyklet øen tynd og set den fanta-

stiske natur, virkede det hele mere rele-

vant.  

Derefter en tur til Ballen by, hvor nogle 

badede, andre shoppede, og nogle bare 

slappede. Vi tog færgen kl. 14, og færgen 

var inde, så alle kunne nå toget hjemad i 

god tid. Stor tak for en dejlig, veltilrette-

lagt tur til Lone og Anne Marie.  

Connie 

Rabarbergården,  

Arresø/Nordkysten  

Søndag d. 9. august   

Søndagen er en dejlig varm sommerdag 

to uger efter “Cykelturistugen” i Svend-

borg, så det er spændende, hvor mange 

der har diamanter i benene. Men-men- 

men Turcyklisterne er et sejt folkefærd, så 

17 af slagsen trillede kl. 10.00 af sted mod 

Nordsjællands og Tisvildelejes fjerne ky-

ster.  

 

Landskabet, vi cyklede i, er jo et smukt, 

fremragende og afvekslende område for 

os, der gerne vil færdes udendørs og også 

gerne vil møde udfordringer samt opleve 

dejlig natur med små hyggelige lands-

byer. Ved Annisse cyklede vi ad rute 701 

som giver flot udsigt over Arresø. Efter 

Ramløse cyklede vi mod Tisvildeleje gen-

nem Tibirke Bakker ad Bækkebrovej, 

som desværre var stærkt trafikeret, så det 

var med at holde en god afstand til hin-

anden. Det kunne være rart med en cy-

kelstrækning langs denne vej, for turen er 

faktisk meget smuk. Frokosten blev ind-

taget i Tisvildeleje. Nogle valgte at spise 

i nærheden af stranden, og andre fore-

trak skovens dybe stille ro.  

 

Ved afgangen mod Rabarbergården og 

den længe ventede kaffe/kage var Børge 

udsat for et uheldigt styrt, men klarede 

dog resten af turen med kyndig hjælp og 

Fra Samsøturen, foto Lone 
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omsorg. Og ved at bide tænderne sam-

men. Du må have gode tænder, Børge.  

Desværre så vi ikke meget af Rabarber-

gården, men stedet er bestemt et besøg 

værd. Hjemturen foregik ad cykelrute 32 

med en lille pause ved smukke og fugle-

rige Solbjerg Engsø. I Hillerød var det tid 

at sige farvel, tak for i dag og kom godt 

hjem. Tak for godt selskab og en dejlig 

dag.  

Kh Annette Lindgaard   

 

Lyngby-Nivå 

Torsdag d. 3. september 

Vi var 8 der mødte op på Lyngby St. 5 

kvinder, så må de 3 øvrige jo være 

mænd. Vi kørte gennem den gamle del 

af Lyngby forbi DTU gennem Ørholm og 

videre ad den kendte Attemosevej til Gl. 

Holte. Nu gik det videre   ad diverse 

småveje og stier forbi Hørsholm. Vi an-

kom til Nivå Kirke hvor vi var tæt på at 

komme til en bisættelse, men vi fandt 

ikke vores påklædning passende, så vi 

trak os tilbage, og fandt et bord med 

bænke i nærheden, hvor vi indtog vores 

mad. Nu gik turen til endemålet, Nivå-

samlingen hvor der var Hans Scherfig ud-

stilling.  

 

På grund af COV-19 skulle billetterne be-

stilles online – det var der ingen som 

havde gjort, da vi ikke vidste hvornår vi 

kunne komme ind. Alligevel fik Annette 

K. tiltusket sig en billet. I forhallen var et 

udbud af forskellige ting som kunne kø-

bes, det var der nogle som benyttede sig 

af. Andre gik en tur i parken, her var en 

sjov detalje: Langs stien var opsat en 

række små skilte, hvorpå der var skrevet 

gode, gamle danske ord som er på vej ud 

af det danske sprog, bl.a. rappenskralde 

– jeg skal lade være usagt om nogen af 

damerne følte sig truffet. Nu var det tid 

at komme videre, så der blev sat kurs 

mod Strandvejen mod Rungsted. Lidt før 

var en lille Lund med bænke og en bade-

bro, det var der tre badenymfer der ikke 

kunne stå for, så de fik hurtigt skiftet cy-

keltøjet ud med det bare ingenting, her-

efter gik de planken ud, og fik tempera-

mentet kølet af.  

 

Nu skulle vi videre, næste punkt var at 

besigtige Frederik den 7. grotte; en byg-

ning af mindre kampesten. Det var her 

han holdt hof med Louise Rasmussen 

(grevinde Danner) og sikkert også andre 

fruentimmere. Indvendig i grotten var en 

slags vindeltrappe, så man kunne komme 

op på toppen med god udsigt ud over 

Øresund.  

 

Nu var vi blevet kaffetørstige, så turen 

gik nu til Taarbæk, hvor vi skal frekven-

tere en cafe som lyder navnet Hjuldam-

peren. Der var ikke noget vand, ej heller 

en rygende skorsten. Vi blev henvist til en 

udendørs sofagruppe; det var fint i det 

gode vejr. Nu var det så tid at vende 

hjemad. Efter et par kilometer begyndte 

de første at søge mod hjemlige himmel-

strøg, det fortsatte så hele vejen indtil alle 

var kommet sikkert hjem. En stor tak til 

Knud og Merete.  

Venlig hilsen. Børge  

 

Hverdagstur 

Torsdag d. 5. november 

Der var 2 hold med 10 cyklister på hvert 

hold. Her er det første hold, som blev 

kørt af Aase. Vi drak kaffe og spiste kage 

på Pederstrup Konditori.  

Det andet hold blev kørt af Jens Spel-

mann, de drak kaffe og spiste kage på 

Hjortespringets Golfklub. 

 

Anette Kudahl  



Turcyklisten 4/2020  Side 16 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 14. januar 

 

Nytårsfrokosten 

Lørdag d. 16. januar 

Hvis corona situationen muliggør det, 

vil vi forsøge at lave en nytårsfrokost. 

Mere information først i januar. Der 

mangler folk til at tilrettelægge froko-

sten udover dem, som er nævnt i refera-

tet fra generalforsamlingen. Meld jer til 

Søren tlf.:  2129 6077.  

Klubmøde 

Torsdag d. 11. februar 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 11. marts 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 15. april 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 20. maj 

 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2021 

Nummer Deadline Udgivelsesdag 

1-2021 21. marts 15. april 

2-2021 31. maj 18. juni 

3-2021 20. august 9. september 

4-2021 20. november 9. december 

Billeder uden angivelse af foto-

graf skyldes redaktionen 

Foto: Lone 


