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TURCYKLISTEN

Turcyklisten er medlemsblad for foreningen 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 glæden ved at cykle. Så har vi vakt din interesse er du velkommen til at kikke forbi
på en klubaften eller møde op til en af de
annoncerede ture for at se hvad vi egentlig 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 aktuel. Send ændringer i adresse,
telefonnummer eller e-mail til kassereren.
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Corona og vores ture

Vi ser ind i en cykelsæson der fortsat vil
være præget af corona-restriktioner.
Det betyder at vilkårene for de planlagte
ture kan ændres, enten fordi mere bliver
muligt, eller fordi lokale restriktionsændringer spænder ben for planerne.
Vi beder turlederne holde øje med deres
egne ture og melde ind til webmasteren
– Aksel – hvis der er ændringer, det er
nødvendigt at informere om.
Lige nu (pr. 6. april) gælder følgende:
➢ Vi må være 50 personer udendørs til
organiserede foreningsaktiviteter –
vores cykelture.
➢ Fra 21. april bliver det muligt at gå på
café m.v. udendørs og med coronapas.
➢ Fra 6. maj bliver det muligt at gå på
café m.v. indendørs og med coronapas.
➢ Hvis du skal med regionaltog til og
fra en tur (Kystbanen eller til/fra Roskilde), skal der købes en gratis pladsbillet hos DSB.
➢ Hold dig opdateret om de generelle
krav. Hvis du er usikker på hvordan
en given tur afvikles, så kontakt turlederen.
Om coronapas: Der kræves ikke coronapas for at deltage på vores ture; men når
det bliver muligt at gå på café for kaffe
og kage eller frokost, så bliver det nødvendigt med et gyldigt coronapas.

MOTIONS- OG TRÆNINGSTURE PÅ FASTE UGEDAGE
Halvhurtig racertur for de
arbejdsfri og ferieramte
Tirsdage (sidste gang 26. okt.)
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
Kl. 10:00
40-50 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud Hansen 23437051
Aksel Koplev

Her fra april tager vi racercyklerne frem
og kører landevejstur. Vi kører vekslende
ruter, fx til Ganløse eller Hvedstrup eller
ned langs Strandparken til Ishøj og retur.
Enkelte gange kører vi også til Amager.
Vel mødt. Knud og Aksel.

Sommermotion

Hver onsdag med start
onsdag d. 7. april og slut 8. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
Kl. 17:00
35-40 km
22-24 km/t
Merete Jørgensen
29825183

Igen i 2021 er der mulighed for at motionere onsdag. Turen går gennem Herstedøster, Risby, Ledøje, Nybølle til Sengeløse, hvor der holdes en pause ved gadekæret.
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Derefter går det hjemefter over Vridsløsemagle, Galgebakken og Supercykelstien
til vi igen rammer Espelunden.

Vi finder et passende kaffested (formentlig Farumhus), og så er det tid at vende
snuden hjemefter.

TURE OG ARRANGEMENTER
I WEEKENDEN

Farum – Solbjerg Engsø

Furesøen

Lørdag d. 24. april

Lørdag d. 8. maj
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Farum Station
Kl. 10:00
50-60 km
Skovturstempo
Aksel 2280 2522

Denne forårstur køres i roligt tempo med
start på Farum Station.

Fra Furesøturen 2018
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Klokkedybet (hjørnet af
Frederikssundsvej)
Kl. 10:00
50-70 km afhængig af
vind og vejr og deltagernes kræfter
Afpasses efter deltagerne
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 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 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

Turcyklisten 1/2021

Vestegnen

Lørdag d. 15. maj
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Husk

Espelunden, for enden af
Rødovre Parkvej
Kl. 10:00
60-65 km
Børge 93 99 54 80
Mad og drikke

Vi kører ud og oplever de små landsbyer,
en del af turen vil være velkendt, en del
mindre kendt. I skrivende stund kender
vi ikke corona-situationen, men jeg håber
det bliver muligt at få kaffe og kage et
eller andet sted.
Børge

Herslev Bryghus
Søndag d. 6. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Tilmelding

Taastrup station (nordsiden)
Kl. 10:00
30-40 km
Jørgen Harborg
26578449
Senest 1. juni til Jørgen

Vi kører ad små veje til Herslev Bryghus,
hvor vi får vores frokost og en god øl.
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Gilleleje

Lørdag d. 19. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Bemærk

Hillerød Station
Kl. 10:30
Ca. 67 km
Afpasses efter deltagerne
Peder Andersen
28976208
Køres ikke i regnvejr

Vi kører ad rute 33 til Gilleleje, hvor der
kan købes fiskedeller. Frokosten indtages
her. Herfra kører vi ad rute 47 til Rågeleje, hvor der er bademuligheder.
Kaffepause i Heatherhill Ishus. Tilbageturen til Hillerød ad rute 32.
Håber vi ses
Peder

Nimis og Arx

Søndag d. 20. juni
Mødested

Hovedindgangen til
Helsingør togstation
Mødetid
Kl. 10:00
Turlængde 60-70 km
Turleder
Lis Jakobsen 28476622
ljroedovre@gmail.com
Tilmelding Senest lørdag 19. juni
Færgebillet- Billigst er hæfte med 10
ter
enkeltbilletter eller pensionist returbillet
Vi tager færgen til Helsingborg og kører
langs vandet, når det er muligt, mod Kullen. Knap 2 km nordvest for byen Arild
stiller vi cyklerne. Her spiser vi frokost og
vandrer bagefter til Lars Vilks kunstværker Nimis og Arx. Det er vigtigt med solide sko, da terrænet er kuperet.
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Efter vandreturen hopper vi igen på cyklerne og kører til Krapperup, hvor kaffen
og kagen nydes. Herefter retur til Helsingborg /Helsingør.
Bedste hilsner
Lis
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HVERDAGSTURE
Klubfrokost

Fredag d. 23. april
Mødested
Mødetid
Tempo
Turledere
Tilmelding

Espelunden, for enden
af Rødovre Parkvej
Kl. 10:30
Stille og roligt
Peder og Flemming
til Peder 28976208
eller
pederandersen46
@gmail.com
senest onsdag 21. april

Vi mødes og cykler til Kabyssen i Ishøj.
Her fås 3 stykker smørrebrød, 1 fadøl og
1 snaps for under 100 kr.
Hvis Kabyssen ikke har åbent på dette
tidspunkt, vil turen blive gennemført på
anden vis.

Vandretur, Lyngby Sø rundt
Torsdag d. 6. maj
Nimis som den tog sig ud under opførelsen i 2002
Foto Sebastian Vidovic. CC BY-SA 3.0

Lukketuren

Søndag d. 31. oktober

Lukketuren er reddet: Et team bestående
af Lone, Janne og Anne Marie laver lukketur, mere senere.

Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Lyngby St. (Ulrikkenborg Plads-siden)
Kl. 10:00
6-7 km
Toni, 22905528

Vi går langs banen til Havnehytten og videre ad Søpromenaden til Prinsessestien,
hvor vi giver os tid til at kigge på Klopstocks Eg. Videre rundt om søen forbi
Nybro Kro til Folkeparken, hvor vi kan
spise vor medbragte mad.
Inden retur til Lyngby St. finder vi et kaffested.
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I og omkring Gentofte
Torsdag d. 3. juni
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Hellerup Station, østsiden
Kl. 10:30
Omkring 30 km
Johan Knudsen

Madpakke spises forhåbentlig i det fri.
Kaffested er ikke fundet endnu.
En del af ruten skulle have været kørt i
foråret 2020.
På gensyn.
Johan

FLERDAGSTURE OG
ARRANGEMENTER
Stevns
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Vi kører ad forfatterruten til Store Heddinge, sætter bagagen, og afhængigt af
ankomsttidspunkt kører vi en kortere tur
uden bagage i nærområdet.
Hele lørdagen bruges til cykling, i Rødvig
skulle man kunne indtage en god fisk.
Søndag kører vi hjem.

Jubilæumsturen

Der bliver ingen tur i år

Vi anser det ikke for realistisk at kunne
afholde den forsinkede jubilæumstur til
maj som planlagt.
I stedet håber vi på at kunne lave turen
midt maj måned til næste år. Mere senere.
Hilsen
Knud, Erik, Tage og Aksel

Fredag 11. juni – søndag 13. juni

Cykelturistugen 2021

På baggrund af usikkerheden om coronasituationen vælger vi at aflyse årets cykelturistuge.
Om vi kan arrangere cykelturistugen til
næste år, er usikkert, da der skal bygges
et nyt vandrerhjem i Køge.
Jens Spelmann

Mallorca oktober 2021
Fra turen i foråret 2020. Foto Anette K

Mødested
Tilmelding
Overnatning
Husk
Turleder

Køge Station
Fra nu (max 14 deltagere)
Store Heddinge Vandrerhjem
Frokostmadpakke
Lone Belhage
Lone@belart.dk

Vi satser på uge 40 (4.-10. oktober).
Mere information når corona-skyerne er
lettet. Der kommer mail ud til jer, som
var med i 2019, når der er nyt.
Andre interesserede bedes ringe eller
skrive til Aksel for en uforpligtende melding, så kommer I på listen over dem
som får mailen.
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Letbanen
For os alle, som færdes langs Ring 3 eller
skal på tværs af denne, har anlægsarbejdet været en udfordring. Uanset hvordan
man færdes i området, må man sande, at
det er skidt, før det bliver godt.
Den sidste nyhed, som vil påvirke mange
turcyklister, er at stibroen over Ring 3
ved Fabriksparken skal ombygges. Broen
skal forstærkes og gøres længere, så der
er plads til letbanen. Arbejdet starter nu,
og forventes færdigt til oktober. I den tid
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bliver den spærret af. For at krydse Ring
3 skal vi så benytte lyssignalet ved Fabriksparken.
Heldigvis begynder man også at se fremskridt, noget nordfor ved Ejby er der faktisk ved at vokse en station frem – der er
kommet et læskur op og endog en bænk,
så man kan sidde ned mens man venter
på toget. Det varer dog lidt før toget
kommer. Planen siger 2025. Vi glæder
os, og jo, den vil kunne tage cykler med.
Aksel

Turcyklisten 1/2021

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER
Åbningsturen

Søndag d. 28. marts
Åbningsturen var i år arrangeret af Lone
og Janne.
På en lidt kølig, men alligevel cykelvenlig
dag, mødte mere end 20 turcyklister op
ved startstedet ved Sjælør St.
Traditionen tro for åbningsture var det
ikke en særlig lang rute, men til gengæld
var den temmelig snørklet på den hyggelige måde.

Side 9

Vi fulgte en del af de brede stier på Vestre
Kirkegård inden vi via Slangen og Bryggebroen kom over på fælleden på Amager. Tilbage til sjællandssiden ved Tippen
og Fiskerihavnen, hvorefter vi kom ind i
Valbyparken.
En temmelig kølig frokost blev indtaget
ved Hvidovre Havn. Herefter cyklede vi
videre gennem Vigerslevparken. Turen
sluttede ved kiosken ved Damhussøen
med kaffe og rigeligt med wienerbasser
(se billede).
Dermed blev sæsonen på behørig vis
skudt i gang.
Tage

Kaffe og wienerbasser indtages. Foto: Anette K.
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Ernst M. Rasmussen.
Ernst, der døde i januar 2021, var et meget aktivt medlem af vores klub, indtil en
alvorlig hjerteoperation i 1990 satte en
stopper for turcykling, og han helt måtte
opgive at cykle.
Derfor en lille fortælling, da mange af
klubbens nuværende medlemmer ikke
kan kende historien.
Ernsts cykelhistorie starter i Dansk Cyklistforbund, hvor han sammen med særdeles nuværende Finn A. Kristensen bestyrede turafdelingen (hvor Finn var
formand), og hvor de begge stod for
bladudgivelsen.
Fra 1976, året efter klubbens fødsel, var
Ernst i klubbens forretningsudvalg indtil
1982 og stod for vores blad frem til 1983.
Ligeledes var han med til at opstarte vores ture til Vätternrunden, der løb helt
frem til 1987. Det foregik sådan,
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at vi fik taget de
bagerste sæder ud
af bussen, og så
var der lige plads
til 24 cykler og
ditto deltagere (og
ja, der blev stablet). Samme koncept blev brugt på
arrangementer til
A.I.T. rallys i Polen
og Holland, samt
på dagture til Lolland,
Fyn
og
Skåne. Her var der
så mulighed for at
sætte cykler og cyklister af et sted og
samle op efter turen et andet sted, alt
sammen med Ernst som primus motor.
Ernst var selvfølgelig også turleder og initiativtager til utallige ture til bl.a. Kalkgården og Söderåsen.
Da Finn Kristensen flyttede til Fyns land,
overtog Ernst kontakten til Sjælsø Rundt,
og da D.C.F ikke længere var i stand til at
stille nok kontroller, var Ernst medvirkende til at Turcyklisterne sammen med
D.B.C.T. bemandede posterne. Det var
en, for vores klub, favorabel aftale der i
de bedste år gav helt op til 30.000 kr. til
klubkassen.
Selv om vi ikke har set Ernst i klubben i
mange år, er det for klubben en betydelig
indsats der her er bragt for dagen, og noget vi gerne må tænke tilbage på med respekt.
Ære være Ernsts minde.
Jan Bai Jensen

Foto: Flemming Schiller ©2014
fra Ballerupbladet januar 2014
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KOMMENDE MØDER OG
KLUBMØDER
Klubmøde

Torsdag d. 20. maj: Aflyst

Grillklubmøde
Fredag d. 18. juni
Mødested
Mødetid
Turleder

Tilmelding

Bålpladsen ved Kridtbjerget i Vestskoven
Fra kl. 18:00
Flemming Nielsen
4364 4903
Flemming.K.R.Nielsen@
mail.dk
Senest onsdag 16. juni
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Grillklubmøderne vil ligesom de seneste
år være ved Kridtbjerget, som findes 1 km
nordøst for Naturskolen og syd for Harrestrup Mose.
Se eventuelt Krak kort side 135 G6 (eller
søg på Kridtbjerget). Der er 1 bålplads,
grill samt 5 borde med bænke.
Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle medbringer selv grillmad og drikkevarer.
Arrangementet 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.

Billeder fra dengang man ikke kun kunne drømme om at rejse til bjerge og varme.

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2021
Nummer
2-2021
3-2021
4-2021

Billederne

Deadline
31. maj
20. august
20. november

Udgivelsesdag
18. juni
9. september
9. december

Hvis intet andet er angivet, skyldes billederne redaktørerne.
Corona-figuren er fra Centers for Disease Control and Prevention i USA.
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Plakat fra ca. 1890. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.
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