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Forsidebilledet denne gang er fra klubfrokosten i oktober. Det får os til at
tænke på, hvor langt der skal cykles for
at forbrænde al den gode julemad.

www.turcyklisterne.dk

Vi i redaktionen benytter lejligheden til
at ønske alle læsere en glædelig jul og
et godt nytår.
Foto: Gitte
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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 2022

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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Nytårsfrokosten 2022

MOTIONS- OG TRÆNINGSTURE PÅ FASTE UGEDAGE

Årets nytårsfrokost bliver holdt ”ude i
byen” på Spisestedet Jagten, Hvidovre
Strandvej 29A, 2650 Hvidovre
(spisestedetjagten.dk).

Torsdagstur: Vintermotion
på asfalt

Lørdag den 15. januar

Det bliver buffet med alt julegodt til 150
kr./pers. inkl. kaffe og kage, men ekskl.
drikkevarer (klubben giver 50 kr. til kaffe
m.v.). Betaling sker direkte i restauranten
på dagen.
Vi spiser kl. 13:00 – inden da er der gåtur
for dem, der har lyst, med afgang præcis
kl. 11.00 fra JAGTEN. Vi går i Valbyparken og omegn sådan ca. 1,5 time. Lone
arrangerer.
Tilmelding til frokosten senest den 10. januar til Mariann, mobil 2883 5730, eller
Mariann.jam@live.dk. Giv gerne besked
ved julemødet.
NB! sidste frist for afbestilling er 12. januar. Derefter er tilmeldingen bindende,
og du er skyldig de 150 kr. om du møder
eller ej.

Første gang torsdag d. 16. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

Lis og Børge vil gerne have flere med på
disse ture. I roligt tempo køres samme
rute som sommerens onsdagsmotionsture. PS! Der køres hver torsdag, også i
julen.

Halvhurtig skovtur for de
arbejdsfri og ferieramte.

Tirsdage, indtil d. 19. april, hvor vi tager racercyklerne frem og kører på
landevej (mere i næste nr.)
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

På billedet ses Leif og Stig på torsdagsmotionen holde pause i Sengeløse. Lis
fotograferede.

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
Kl. 10:00
35-40 km
Børge 93995480
Lis Jakobsen 28476622

Espelunden – for enden
af Rødovre Parkvej
Kl. 10:00
Ca. 30 km
Tilpasses efter de fremmødte
Knud Hansen 23437051
Aksel Koplev

Fra november har tirsdagsturen skiftet karakter, idet vi forlægger vores ruter til
Vestskovens grusstier.
Terrænet og turen er ikke typisk MTB,
men ca. hver anden gang kører vi op på
Herstedhøje, så en robust cykel med gear
er anbefalelsesværdig.
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Ofte går turen forbi Ole Rømers statue,
hvor vi holder en kort pause og ordner
verdenssituationen og nyder den fine udsigt mod Ledøje.
Vel mødt. Knud og Aksel.

Vinterkørsel i Hareskoven
Hver søndag formiddag med start d. 7.
november til d. 20. marts
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo

Turleder

Klokkedybet på hjørnet
af Frederikssundsvej i
Herlev
Kl. 10:00
30-35 km
Afpasses efter deltagerne
og mulighed for at dele os
i 2 hold med forskellige
ruter.
Knud Hansen 23437051

Det er muligt, at både du og cyklen kan
blive snavset og trænger til grundig rengøring efter brug. Vi håber på igen i år at
blive rigtig mange, der med god samvittighed kan sætte os hjem til frokostbordet.
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 med Knud i front ad de
mere snørklede stier med en afstikker til
MBT-ruten på steder hvor den er let kørt.

Fra sidste vinterkørsel 2020, den eneste søndag med sne.
Foto: Jens Spelmann.
En MBT eller en cykel med gear og rimeligt brede dæk anbefales.

Sommermotion

Start onsdag d. 20. april
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

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

Har du lyst til at få frisk luft, god motion,
pulsen op, så er sommermotion et godt
tilbud. Vi kører fra den 20. april og slutter den 7. september, hvor det begynder
at blive tidligt mørkt.
Turen går fra Espelunden gennem Herstedøster - Risby - Ledøje til Sengeløse, hvor
vi holder en lille pause ved gadekæret.
Herefter hjem over Vridsløsemagle - Galgebakken og slut ved Espelunden. Vi er
ofte mellem 10-14 cyklister – det er hyggeligt at være mange.

Turcyklisten 4/2021

Side 5

TURPROGRAMMET

Hverdagstur

Dagsture uanset ugedag

Turen har p.t. ingen turleder, se evt.
hjemmesiden.

Klubfrokost

Fredag d. 17. december
Mødested

For enden af Rødovre
Parkvej
Mødetid
Kl. 10:30
Tempo
Stille og roligt
Mødeleder Peder og Flemming
Vi mødes og cykler til Kabyssen i Ishøj.
Her fås 3 stykker uspecificerede smørrebrød, en halv liter Tuborg på fad samt en
snaps for 90 kr.
Tilmelding til Peder 28976208 eller
pederandersen46@gmail.com senest
onsdag den 15. december.

Vandretur rundt om Farum
Sø
Torsdag d. 6. januar 2022
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Farum Station
Kl. 10:00
Ca. 15 km
Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
tlf.: 43644903

Vi går langs sydsiden af Farum Sø gennem 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.

Torsdag d. 3. februar

Klubfrokost

Fredag den 18. februar
Mødested
Mødetid
Tempo
Turleder

For enden af Rødovre
Parkvej
Kl. 10:30
Stille og roligt
Peder og Flemming

Vi mødes og cykler til Konditorgården.
Her fås 2 stykker smørrebrød for 55 kr.
og 3 stykker smørrebrød for 70 kr. Drikkevarer bestilles efter ønske.
Tilmelding til Peder 28976208 eller
pederandersen46@gmail.com senest
onsdag den 16. februar.

Hverdagstur

Torsdag d. 3. marts

Turen har p.t. ingen turleder, se evt.
hjemmesiden.

Åbningstur

Søndag d. 27. marts
Lone og Janne har i sidste øjeblik lovet at
lave åbningsturen 2022. Mere på hjemmesiden i løbet af vinteren. Kontakt evt.
Janne 30742505.
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Nordpå

Torsdag d. 7. april
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Hjørnet af Tårnvej/Jyllingevej
Kl. 10:00
Omkring 50 km
Lis Jakobsen

Vi kører nordpå mod Bøllemosen hvor vi
spiser den medbragte frokost. Dernæst
går turen mod Dyrehavsbakken hvor vi
finder et sted til eftermiddagskaffe. Herefter retur til startstedet.

Optimistturen

Søndag d. 10. april
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Tilmelding

Ringvejskrydset i Glostrup
Kl. 10:00
I omegnen af 70 km
Tilpasses efter deltagerne
Knud Hansen
Senest 8. april

Optimistturen 2021. Efter kaffen: Pauli
på vej hjem. Foto: Birte

FLERDAGSTURE OG
ARRANGEMENTER
Jubilæumstur (nu 2022) til
Villa Söderåsen i Röstunga
Fredag d. 20. - søndag d. 22. maj

På denne dejlige forårsdag kører vi optimister (håber vi bliver mange) en tur øst
for Roskilde fjord.
Den præcise ruteplanlægning foregår på
dagene før og vil være afhængig af vejr
og vind. Det kunne blive som sidste år,
hvor turen gik over Ledøje, Veksø, Ølstykke (frokost), Vinge, St Rørbæk,
Gundsømagle og ad snørklede veje til
Munksøgaard, hvor kaffe og kage blev
indtaget udendørs.
I år håber vi at alt er tilbage til normalen,
så vi kan sidde indendørs. Det er trods alt
lidt køligt på denne årstid.

Programmet
Fredag 20. maj
Vi mødes fredag formiddag i Helsingør
kl. 10:00 for sammen at tage færgen over
til Helsingborg.
Dernæst cykler vi de ca. 50 km til Röstunga. Det sker i roligt tempo, så alle kan
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følge med. Ruten går nord om Hallandsåsen med frokost og kaffe/kagestop. Vi er
så fremme ved Villa Söderåsen i Röstunga
sidst på eftermiddagen, afhængig af vejr
og deltagerne.
Her er der tildeling af værelser, og der
bydes på en kop kaffe. Om aftenen er der
aftensmad i form af en portion nærende
husmandskost (medbring gerne egne
drikkevarer).

Lørdag d. 21. maj
Om morgenen serverer Villa Söderåsen
deres gode morgenmad (på svensk frukost). Du får også udleveret din frokostpakke.
Om lørdagen arrangeres der 2 guidede
ture: Den milde og vel hovedturen bliver
på omkring 60 km. Hovedmålet for turen bliver Tomarps Kungsgård, et slot fra
1700-tallet. Her er café og kunstgalleri
m.v. (tomarps-kungsgard.se).
Den anden tur byder på kuperet terræn
og mindst en klatretur op på Söderåsen.
Der bliver kaffe hos Lotta på Åsen, et traditionelt kaffested for Turcyklisterne.
Længden og den nøjagtige rute er ikke
fastlagt endnu. Uanset hvilken tur du tager med på, er der kaffe og kage inklusive
i arrangementet.
Om aftenen går vi ud og spiser vores festmenu på en lokal restaurant en kort
spadseretur fra hvor vi bor.
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Søndag d. 22. maj
Om morgenen serverer Villa Söderåsen
igen gode morgenmad (på svensk frukost). Du får også søndagens frokostpakke.
Turen tilbage til Helsingborg går syd om
Åsen. Igen køres der i roligt tempo, så
alle kan følge med. Frokoststop og
kaffe/kagestop inden vi når Helsingborg.
Priser og det med småt
Prisen for arrangementet er 1.100 kr. der
indbefatter: 2 x overnatninger i Villa Söderåsen i delt dobbeltværelse, 3 x eftermiddagskaffe på tur, 2 x frokostpakke,
aftensmad fredag og festmiddag lørdag.
Derudover skal du selv betale færgebilletter (vi prøver at organisere gruppebillet),
drikkevarer lørdag aften og evt. entré på
Kongsgården.
Der er begrænset plads på Villa Söderåsen, så hvis vi bliver rigtigt mange, kan
det være at nogle må bo andre steder i
nærheden. Nogen kan også foretrække
at bo et alternativt sted. Hvis man fravælger overnatningen på Villa Söderåsen, så
koster arrangementet 520 kr. pr. person.
Hvis man også fravælger morgenmad og
frokostpakke, slipper man med 200 kr.
Tilmelding:
Der er åbent for tilmelding nu og indtil
d. 15. april 2022, som er sidste frist. Herefter er tilmeldingen bindende.
Tilmeldingen sker i 2 trin: Indbetal prisen
på turen til foreningens konto (reg. nr.
1551 konto 5713846), husk at skrive navn
på deltagerne i meddelelsesfeltet.
Skriv til Jubi45@turcyklisterne.dk med
oplysning om hvem du deler værelse
med, og hvis du ikke bor på Villa Söder-
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åsen, om du vil have morgenmad og frokostpakke. Alternativt, ring til Aksel på
2280 2522.
Alternative overnatningsmuligheder:
Hvis du ikke ønsker at bo på eller ikke
får plads på Villa Söderåsen, er der 2 bekvemme overnatningsmuligheder:
Röstånga Gästgivaregård (rostangagastgivaregard.se) som både er hotel og
vandrerhjem.
Campingpladsen i Röstånga
(firstcamp.se/destination/rostanga-soderasen) som kan tilbyde hytter med plads
til 4-8 personer. Bestilling og betaling
disse steder skal man selv stå for.
Rejse dertil uden at cykle med gruppen:
Man kan tage toget fra København H til
Stehags Station, som er den nærmeste.
Herfra er der ca. 15 km til Röstunga. Togturen tager ca. 1 time og 20 min. med et
togskift. Er man i bil, er der 40 km fra
Helsingborg.
Ønsker du yderligere information, så ring
eller skriv til Knud Hansen eller Aksel.
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Jeg har lejet to lejligheder, hvor vi bor
fem personer i hver lejlighed.
Vi skal blandt andet se: Vadehavscentret,
Rømø, Marsktårnet, nyde og se Ribe by
og ikke mindst cykle i naturen.
Mere udførligt program kommer til foråret.
Mvh Lone, assisteret af Anne Marie og
Tage

Marsken ved Ribe. Foto: Aksel

Tysk cykelturistuge i
Schwerin

Søndag d. 24. juli - lørdag d. 30. juli.

Mange hilsner:
Annette, Tage, Erik, Knud, Aksel og Tom
som turplanlægger.

Den tyske cykelturistuge kommer meget
tæt på Danmark næste år. Kun 4 timers
bilkørsel syd for København via Rødby.

Ribe

Søndag d. 5. - lørdag d. 11. juni
(forlænget pinsetur)

En togtur fra København via Kolding til
Schwerin tager ca. 7 timer. Man kan også
lave en kombitur med cykel og tog via
Gedser.

Vi skal til Ribe og overnatte på Ribe Byferie Resort. Prisen for opholdet inkl.
håndklæder og linned er 2.200 kr.

Schwerin er hovedstaden i delstaten
Mecklenburg-Vorpommern. Byen har ca.
95.000 indbyggere.

Seneste frist for tilmelding er 15. april. Tilmeldingen, som er bindende, sker ved at
indbetale beløbet på Lones konto: 4400
0003890821. Husk at angive dit navn!

Tilmeldingen starter 1. februar 2022.
Nærmere detaljer på www.brt-2022.de
som er under opbygning.
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Der følger ikke anbefalet ophold med i
arrangementet.
Det er lidt svært at finde overnatningssteder, fordi steder som har lukket nu, men
åbent til juli næste år, forsvinder fra
hjemmesiderne. Kontakt Flemming om
mulig fælles overnatning.
Den tyske turistuge er sædvanligvis meget velorganiseret. Hver dag er der 3 ture
i varierende længde: Den korte på omkring 50 km, den lange på godt 100 km,
og så en midt imellem.
Flemming Nielsen

Mallorca 2022

Sidste uge i september
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Cykelturen startede med fint vejrlig på
Hillerød Station kl. 10.00, så Vibeke,
Flemming, Tage og jeg cyklede ubekymrede ad hyggelige småveje mod det
skønne landskab omkring Arresø. Igennem fine landsbyer, over herlige bakker
og så den dejlige cykelrute 701 ned mod
den store nordsjællandske sø.
Efter Ramløse, hvor Knud sluttede sig til
os, fortsatte vi nu til smukke Heather Hill,
hvor vi som før nævnt skulle holde frokost. Et regnvejr havde da indhentet os,
men heldigvis kunne vi, iført regntøj, indtage frokosten i læ og ly.
Og så blev det såmænd atter tørvejr, da
vi fortsatte mod Rågeleje, Blistrup og
Græsted.

Vi planlægger at gentage turen fra i år
som en eftersommertur. Læs evt. beretningen fra årets tur senere i dette blad, så
ved du omtrent hvad der vil ske.
Nærmere besked om tidspunkt m.v. senere, når flyforbindelsen kendes.

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER
Nordkysten

Søndag d. 8. august
“Når du skal skrive til bladet, kan du blot
nævne, at Tage havde planlagt frokosten
godt med hensyn til regnen”, sagde Knud
Hansen, da vi sad bænket under et halvtag ved Heather Hill og spiste vores medbragte mad.
Og det var helt rigtigt.

Kaffen indtages. Foto: Tage
Her var kassereren yderst tilfreds, da han
havde betalt kafferegningen. Kaffestedet
var nemlig noget usædvanligt: Et brunt
værtshus, som efter forudgående aftale
og helt mod sædvane serverede en udmærket kaffe og til lejligheden indkøbte
jordbærkager.
Det skal lige nævnes, at vi sad udenfor
ved fine, nærmest nye bænkeborde under en stor parasol, som dækkede fint for
den smule regn, der lige forsøgte at finde
vej.
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Hermed var cykelturen bestemt ikke slut.
Videre mod Saltrup og så 18 gode og særdeles afvekslende kilometer gennem den
store og afvekslende Gribskov mod Hillerød.

Kalundborg-tur i september

Så skete det! - Ved Frederiksborg Slot kapitulerede Tages baghjul.
Derefter var der dømt cykelvandring for
Tage og undertegnede til stationen samt
igen fra Ørby til Rågeleje!!!

Vi mødtes på stranden i Havnsø, hvor
madpakkerne og en badetur blev nydt.
De fleste var cyklet fra Jyderup og Kalundborg, og 2 kom i bil.
Via Kaldred og Saltbæk Vig gik turen på
henholdsvis 2 og 4 hjul herefter til Kalundborg Vandrerhjem, hvor vi alle blev
indkvarteret. For øvrigt et dejligt vandrerhjem.
Om aftenen havde Lone og Anne Marie
bestilt mad til os på en hyggelig restaurant i midtbyen.

Men - tusind tak for en dejlig og hyggelig
dag til Vibeke, Flemming, Knud samt turleder Tage.
De bedste hilsner
Annette

Hvor heldig kan man være? Det skønneste sensommervejr blev vi begunstiget
med på Lone og Anne Maries weekendtur til Kalundborg.

Fra Kalundborgturen, udsigten fra fyrtårnet på Røsnæs. Foto: Peder A
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Fredagens cykeltur gik til dejlige og meget kuperede Røsnæs, hvor vi blandt andet besøgte Dyrehøj Vingård. Her var vi
på en interessant rundvisning i vinmarken med efterfølgende smagsprøver i
salgslokalet.
Frokosten spiste vi ved Røsnæs Fyr med
udsigt til Fynshoved i det fjerne.
Flere af de lokale på Røsnæs havde sat
skilte op foran deres huse med teksten
”Ikke til salg” som en protest mod at
etablere motorvej og bro på Røsnæs. Jeg
forstår dem så udmærket.
Om aftenen delte vi os i 2 hold og spiste
på 2 forskellige restauranter.
Lørdagens cykeltur gik til Asnæs, der ikke
er lige så kuperet som Røsnæs. For at
komme ud til spidsen af Asnæs måtte vi
stille cyklerne og forcere det sidste stykke
til fods. På tilbageturen besøgte vi en interessant foto- og keramikudstilling på
Lerchenborg Slot.
Efter aftensmaden på vandrerhjemmet
gik vi en tur rundt i Kalundborg og beså
nogle af byens seværdigheder, bl.a. Maja
Lisa Engelhardts bronzestatue af bysbarnet, guldaldermaleren J. Th. Lundbye, og
gavlmaleriet ”Vandringsmanden” af Arne
Haugen Sørensen. Solnedgangen nød vi
oppe fra Møllebakken, hvorfra der også
er udsigt over havnen m.m. i Kalundborg.
Søndag skulle vi hjem – nogle på cykel og
andre i bil.
Tak til Lone og Anne Marie for en rigtig
dejlig tur.
Toni
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Mallorca 2021

Merete og Aksel beretter fra Mallorcaturen 2021.
Onsdag d. 29. september eftermiddag
(Aksel)
På afrejsedagen skulle vi møde kl. 17 og
flyve et par timer senere. Vi var en meget
beskeden gruppe i form af Knud, Merete,
Hanne og Aksel. Flyveturen gik fint, og
kl. 21:30 landede vi i Palma de Mallorca.
Her ventede vores bestilte minibus på os
og kørte os til hotellet. Natportieren
skrev os ind med noget besvær, han
manglede tydeligt et kursus i hotellets itsystem. Til gengæld havde han sørget for
noget natmad til os inde i restauranten,
klokken var også efterhånden blevet
midnat.
Torsdag d. 30. september (Aksel)
I dag var så den første rigtige cykeldag.
Vi lagde ud med at hente vores cykler hos
Max Huerzeler. Så var vi klar til at køre
af sted.
Turen gik først mod Sa Pobla. Her byder
traditionen, at vi skal have en kop kaffe
på en af caféerne på torvet. Således styrket fortsatte vi vores færd, nu mod Campanet. Her stoppede vi også på torvet,
dog ikke for at få kaffe. I et hjørne sad en
kendt skikkelse i form af Erik Carlsen.
Han og Lise var hernede i dagene før os
med Papuga Rejser.
Videre over Pollença til Cala de Saint Vincent. En lille enklave i en bugt på nordkysten. Her spiste vi vores medbragte frokost og kikkede på folkelivet.
Til sidst kørte vi ad små veje tilbage til
Platja de Muro. Alt i alt blev det til en 65
kilometers tur. Vel hjemme på hotellet
sluttede vi cykeldagen med en øl eller lignende på hotellets terrasse.
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Vores udsigt fra hotellet. Foto: Aksel
Fredag d. 1. oktober (Aksel)
For dagen meldte vejrmeldingen om risiko for regn om eftermiddagen, så vi
lagde tidligt ud allerede kl. 9 og kørte
sydpå til Santa Margalida, hvor vi kørte
op til kirken, hvorfra der er en fin udsigt
over omegnen. Det var også her vi indtog vores formiddagskaffe. Hjemturen
gik over Muro og bag om fuglereservatet
Albufera.
Vel hjemme fik vi frokost på hotellet (vi
er jo på helpension). Om eftermiddagen
gik vi på shopping hos Max Huerzeler.
Jeg fik mig en cykel/løbe T-shirt på tilbud. Knud fik sig et flot sæt cykeltøj i
grønt til udsalgspris.
Regnen så vi ikke noget til.
Lørdag d. 2. oktober (Merete)
Solen skinner fra en skyfri himmel. Vi kører langs med vandet hvor det er muligt
og ser også de store, flotte, dyre villaer,
der ligger med havudsigt. Dagens første

mål er et hotel i Porte d’Alcudia, hvor
Erik og Lise har været på cykelferie den
sidste uge og nu venter på at komme retur til DK. Vi drikker formiddagskaffe
sammen, inden vi siger farvel til dem.
Så går turen videre mod Petra hvor vi kører ad de små veje med masser af små
landbrug og små gartnerier, især kartoffelmarker er der mange af. Langs vejen er
der også masser af højt ukrudtsgræs,
planter som vi betaler for i dyre domme
på planteskolerne. Da det er lørdag, er
der ikke så meget trafik på de større veje.
Den medbragte frokost indtages i Muro
på et hjørne med bænke. Her skifter vi
Petra ud med Llubi hvor eftermiddagskaffen indtages. Her leves livet på torvet,
mændene snakker højlydt, og børnene
leger på den lille legeplads. Dagens turlængde er 60 km. Vi indtager straks den
udendørs bar med den nødvendige øl.
Aftenens underholdning er musikquiz.
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Søndag d. 3. oktober (Merete)
Igen flot vejr. Lige vejr til årets Lluc-klostertur. Vi kører alle 4 af sted mod Pollença, hvor vi drikker formiddagskaffe
”hvor vi plejer”. Der er livemusik på caféen, hvor vi sidder, så det er hyggeligt.
Vi siger farvel til Aksel, som kører sin
egen tur.
Nu er der ingen vej udenom, Knud,
Hanne og jeg må afsted. Vi holder de
sædvanlige pauser på vej opad bjerget og
når Lluc-klostret i fin stil. Der er motionsløb i området, og løbet slutter hvor vi
sidder og spiser, så der er rigtig mange
mennesker der hepper på løberne. Siden
vi var der sidst, er der kommet en masse
to meter høje skulpturer hovedsageligt af
kvinder, anbragt i forskellige grupper,

Side 13

især foran klostret. Passer godt til bjergene omkring klostret. Vi starter nedturen og drikker kaffe på torvet i Cabernet.
Knud tager lige en tur mere, da han har
glemt sin rygpose (er vist sket før ). Tilbage på hotellet er det tid for en dukkert
i swimmingpoolen for Merete. 1000 højdemeter i dag kan også mærkes i benene.
Søndag d. 3. oktober (Aksel)
Søndag delte vi os i to hold: Hanne, Merete og Knud kørte op til klostret i Lluc,
jeg dannede mit eget hold og kørte en
blidere rute. Grunden til det var at jeg
desværre havde en forkølelse med hjemmefra, som gjorde at jeg ikke havde lyst
til en tur i de høje bjerge. Vi fulgtes dog
alle fire op til Pollença. Her skiltes vi, og
jeg satte kursen mod Campanet. Her

Klostret i Lluc, Merete med skulpturer. Foto: Knud
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fandt jeg en lille plads, hvor jeg gjorde et
ophold og spiste lidt af min frokostpakke. Fra Campanet kørte jeg over Buger til Llubi, hvor jeg gjorde holdt, spiste
resten af frokosten, samt fik fotograferet
en fint restaureret vindmølle. Fra Llubi
gik turen ned i fladlandet, mod Muro,
men ikke ind i byen. Her var agerland
med marker med kartofler, artiskokker,
løg og meget mere.
På ruten så jeg en del af de traditionelle
mallorcinske vindmøller. Nogle få var restaurerede med nye vinger, og en enkelt
kørte endda fint rundt. Det var interessant at se dem dér ude på landet i deres
naturlige miljø. Vindmøllerne på Mallorca er pumpemøller, som pumper vand
op til vanding af afgrøderne. Ofte er
møllen bygget op af et vandreservoir.
Turen blev på 75 km med godt 500 højdemeter, det halve af Lluc-holdets klatretur.

Mallorcinsk vindmølle. Foto:
Aksel
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Mandag d. 4 oktober (Aksel)
Regnvejrsdag, bare regn og ikke udsigt til
bedring denne dag. En formiddagsspadseretur hen til Eroski supermarkedet og
købe lidt specialiteter hjem fra rejsen.
Frokost på hotellet, og en eftermiddagstur rundt i området, hvor vi boede, repræsenterede dagens ”oplevelser”. I
morgen bliver det bedre!
Tirsdag d. 5. oktober (Merete)
Sidste cykeldag, og hvilken dag i forhold
til mandagens regnvejr. Solen skinner fra
en skyfri himmel. Dagens mål er Cap Formentor, helt ude på spidsen nordøst.
Vi - Aksel, Knud, Hanne og Merete kører
langs med bugten til Port de Pollença.
Der er andre end os der har fået samme
ide, men der er plads nok
Den første stigning er 4 km, men det går
også pænt opad. På den første top er der
et virvar af cyklister, biler, busser og motorcyklister og, ikke at forglemme, den
fine udsigt. Så går det nedad til Formentor, ved den fine badebugt, hvor der
også lægger både til og fra Alcudia. Vi
drikker kaffe her, og begynder opstigningen de næste 11 km. De første mange km
går gederne nærmest på vejen. Landskabet er varieret, så det gør det lidt lettere
at komme op. Men der er en ændring
denne gang. Biler og busser må ikke køre
helt ud på spidsen. Ca. 6 km før er der
afspærring, hvor kun cyklister og fodgængere må passere. Det lyder jo fantastisk, men til gengæld holder bilerne i kø
og skal forsøge at vende på den smalle
vej - temmelig besværligt. Men rigtig dejligt at køre de sidste 6 km uden biler. Så
den sidste bakke op og den bjergtagende
udsigt hele vejen rundt.
Vi spiser den medbragte frokost her. Kører nedad, opad og nedad mod Port de
Pollença, hvor kaffe og kage venter.
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1000 højdemeter, og alles ben har det
godt.
En rigtig fin cykeldag, desværre må vi aflevere de gode cykler hos Huerzeler om
eftermiddagen.
Onsdag d. 6. oktober (Aksel)
Hjemrejsedag efter en fin uge på Mallorca.
PS! Vi arrangerer i 2022 igen en eftersommertur til Mallorca.

Torsdagsturen d. 7. oktober
Turledere var Inge foran og Mia bagved.
Disse to kvinder havde overtaget og sammensat en cocktail af en tur med kort varsel.
Den var annonceret som gående til Mariehøj Naturplads i Gl. Holte med start
ved Gentofte Station og slut i Lyngby.
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Lidt uventet blev, at vi skulle gå et kort
stykke i pjaskvådt græs til frokoststedet
nedenfor Gl. Holtegaard, da træer havde
skygget for, at solen kunne gøre det, som
sole også gør. Men en god lang spisepause i dejligt vejr blev afrundet med
spadseretur i Gl. Holtegaards haver.
Videre undervejs slap vi for den stejle kirkesti ned fra Søllerød Kro, og det var
godt, da vi selvfølgelig så den nedefra efter at have forceret turens eneste trappe
fra Søvej ved Søllerød Sø.
Pludselig, efter kørsel på Mølleåstien og
Brede Allé, kunne vi lugte kaffe fra Frøken Friis’ café i det gamle Lyngby. Her
kunne vi stadig nyde serveringen udendørs trods årstiden.
Hvem havde æren herfor?
Mia og Inge. Tak.
Johan.

For mig lød det som en rigtig hyggetur.
Men dertil blev føjet flest mulige bakker
og ukendte passager for de 15 deltagere.
Vejret var perfekt med morgentåge, som
hurtigt blev afløst af solskin, så vi kunne
nyde frokost og kaffe ude.
Undervejs var der små stop for en dram
og facts om det besete, fx Jægersborg tidligere kaserne (nu alm. beboelse) og helt
specielt 2 snublesten lagt for nylig i indkørslen til adressen Langs Hegnet 28B til
minde om Helmer og Elisabeth Bomhoff,
som i 2. verdenskrig var medlemmer af
Holger Danske og arbejdede sammen
med Flammen og Citronen og her havde
illegalt logi.

Johan nyder sin kage med kaffe hos
Frøken Friis. Foto: Anette Kudahl
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Lukketuren d. 31. oktober
Lukketuren er årets sidste organiserede
udflugt, og Lone og Anne Marie havde
sørget for godt vejr, sol og kun lidt vind,
men til gengæld rigtig mange bakker.
Vi mødtes 19 turcyklister på Veksø Station og kørte derfra til Stenløse, Slagslunde og Krogelund. Undervejs var der
som nævnt rigtig mange gode stejle bakker, så vores lunger rigtigt kunne arbejde,
“skulle være sundt”, om end lidt hårdt.
Ved Buresøbadet så vi et par stykker der
badede fra badebroen, og de så faktisk
ud som om de nød det :-). Vi var i god
tid inden frokosten, så vi gik lidt tur omkring badestedet.
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Frokosten blev indtaget på Hjaltes Café
lige ved badestedet, et forholdsvis nyåbnet sted. Der var rigtig mange andre gæster, så godt der var bestilt bord. Vi fik
smørrebrød eller sandwich bestilt hjemmefra, så det var nemt. Det smagte dejligt, vi blev siddende, for kaffe og kage
(kanelsnurrer) blev indtaget samme sted.
Et godt sted, som referenten gerne vender tilbage til.
Nu var vi blevet lidt tungere, og Søsumbakkerne er stejle, men vi klarede at
komme tilbage til Veksø Station. Sædvanen tro var der klubmedlemmer der cyklede hele vejen hjem, 4 stk., og resten tog
s-toget.
Tak for en dejlig efterårstur med de
gyldne farver til Lone og Anne Marie.
Referent Merete

Lukketuren: Udsigten over Gulbjerg Mose. Foto: Gitte
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Referat af ordinær generalforsamling torsdag d.
11. november 2021
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Tage Winther Larsen. Valgt til referent blev Lise Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg.
vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand
Knud Hansen
”Velkommen til Generalforsamling (GF)
2021. Også 2021 har stået i coronaens
dunkle skær, men nu lysner det. Så nu ser
det ud til, at vi igen kan leve et normalt
klub- og cykelliv.
Indledningsvis synes vi der er grund til at
rose os selv. I har trods de vanskelig vilkår været aktive og friske på at møde udfordringer og få løst de barrierer der har
været på bedste vis. Men turkalenderen
har måttet lægge ryg til aflysninger. Men
meget er heldigvis også gennemført. Det
gælder ikke mindst træningsturene onsdag, hvor der igen har været stor tilstrømning – helt op til rekordstore 16 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,
så meget har kunnet gennemføres.
Klubmøderne i foråret har måttet aflyses
helt, da Energicentret har været lukket,
mens klubmøderne fra september og
frem er og bliver gennemført, og den i
marts 20 planlagte billedaften med Jan
Mogensen blev endelig gennemført i ok-

tober. Julemødet glæder vi os rigtig meget til (JAN og LENE!) og vi har køkkenet
– så der er æbleskiver.
Grillaftenerne i Vestskoven er gennemført med stor tilstrømning og i godt vejr.
Der har været pæn tilslutning til klubfrokosterne. Har vi droppet Energicentret til
dem? I hvert fald er det blevet til gode
cykelture til de omkringliggende frokostrestauranter.
Medlemsstatus: Vi er i skrivende stund 93
medlemmer og abonnenter – 2 mere end
sidste år. Det ser ud til at vi er i stand til
at rekruttere nye (ældre) især til vore træningsture. Forleden på Vestskovsturen
var vi 10 deltagere. Var den tur kørt for
5 år siden med de samme personer, ville
kun 3 være medlemmer!
Årets turkalender har egentlig været
pænt fyldt op. Men grundet sygdom har
der været nogle aflysninger. Det ser ud til
at Lones flerdagsture er det nye hit. Cykelturistugen blev også aflyst i år, og næste år må I også undvære den. En del turcyklister gennemførte dog også i år en
udflugt i området omkring Køge i uge 29.
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Også 45-års jubilæumsturen måtte aflyses
endnu engang, eller rettere udskydes, således at den gennemføres den 20.-22.
maj 2022. Da vi måtte erkende at den
ikke blev til noget, var vi gennem en længere forhandling med Villa Søderåsen for
at få en rimelig ordning. De ville nemlig
først have en hel ny bookning, hvorefter
det indbetalte ville være tabt. Men vi fik
forhandlet os frem til at vi lagde et depositum oveni det allerede betalte. I vil
snart høre nærmere om vilkår og tilmelding. Der bliver ture for alle temperamenter. Til gengæld blev Mallorcaturen
gennemført i uge 39/40, dog med stærkt
reduceret deltagerantal (4).
Tak til alle der har bidraget til at denne
klub har haft endnu et glimrende år med
masser af aktivitet og socialt samvær”.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år
2020/202 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Udgifter til hverdagsture er steget
pga. stor tilstrømning, hvorimod udgifter
til klubmøder og øvrige ture er dalet pga.
aflysninger. Efter betaling af yderligere
godt 4.000 kr. til Villa Søderåsen, er der
nu i alt forudbetalt ca. 31.000 kr. til jubilæumsarrangementet. Årets overskud er
knap 2.300 kr., og klubbens formue er
på knap 29.000 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Pauli Jørgensen: Der afholdes
en årlig tidskørsel på 4 km på Vestvolden. Forslaget fandt opbakning i forsamlingen som en sjov, ny idé. Pauli blev opfordret til at kontakte Johan mhp.
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fastsættelse af dato i turkalenderen samt
finde hjælpere til at fuldføre turen.
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 suppleanter er på valg hvert år.
Valg af formand: Knud Hansen blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel
Koplev og Birgit Rudolph blev genvalgt.
Erik Carlsen ønskede ikke genvalg. Lis Jakobsen (tidligere 2. suppleant) blev valgt
til bestyrelsesmedlem.
Valg af 2 suppleanter: Lise Kristoffersen
ønskede ikke genvalg. Mariann Jørgensen blev valgt som 1. suppleant, og Børge
Nielsen som 2. suppleant.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor,
og Toni Lunding genvalgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel
Koplev blev genvalgt.
Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev
genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev
blev genvalgt.
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Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Jakobsen og Gitte Kofoed blev genvalgt
som suppleanter.
Klubaftenkoordination: Johan Knudsen
og Jens Spelmann blev genvalgt.
Turplanlægningskoordinator:
Johan
Knudsen.
Nytårsfrokost lørdag den 15. januar
2022: Erik Carlsen foreslog at nytårsfrokosten holdes på Mellemfortet ”Tutten”.
Denne og evt. andre muligheder undersøges af et udvalg bestående af Mariann
Jørgensen (tovholder), Birgit Rudolph,
Vibeke Lund, Børge Nielsen og Lone Belhage. Der er indbetalt depositum for festlokalet i Vinhaven, hvis frokosten vælges
at blive afholdt som vanligt.
Løbsudvalg: Pauli Jørgensen finder hjælpere til gennemførelse af tidskørslen.

cykelturistuge, som næste år (24-30. juli)
finder sted i Schwerin i Mecklenburg-Vorpommern, blot 4 timers kørsel syd for
Kbh. Der er tilmelding fra februar 2022.
Her er et færdigt program man bare kan
tilmelde sig. Arrangørerne henviser til diverse overnatningsmuligheder. Hjemmeside: www.brt-2022.de
Dirigenten takkede for god ro og orden
og lukkede generalforsamlingen.

Pkt. 9: Evt.
Åbnings-/lukketur: Jens Spelmann udtrykte ærgrelse over at der kun deltog 20
medlemmer i lukketuren for nylig, mod
normalt 35. Han tilskriver det placeringen for langt væk fra København. Han vil
stå for lukketuren 2022.
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Turkalender: Gitte Kofoed efterlyser at
turkalenderen offentliggøres tidligere
end nu, hvor der går 2 måneder efter turplanlægningsmødet. Aksel vil fremover
lægge en foreløbig kalender på hjemmesiden, så snart den foreligger.
Cykelturistuge: Jens Spelmann bad om
hjælp til at finde overnatningssteder med
mulighed for mange enkeltværelser, da
disse i stigende grad efterspørges af deltagerne. Det er rigtigt svært at finde, og
komplicerer planlægningen.
Flemming Nielsen foreslog, at man alternativt kunne vælge at deltage i den tyske

KOMMENDE MØDER OG
KLUBMØDER
Klubmøde

Torsdag d. 13. januar

Nytårsfrokosten 2022
Klubmøde

Torsdag d. 10. februar kl. 18:30

Klubmøde

Torsdag d. 10. marts kl. 18:30

Klubmøde

Torsdag d. 7. april kl. 18:30

Klubmøde

Torsdag d. 12. maj kl. 18:30

Billederne

Billederne til jubilæumsturen skyldes Aksel, og billedet på side 5 skyldes Gitte.
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Udgivelsesplan for Turcyklisten 2022
Nummer
1-2022
2-2022
3-2022
4-2022

Deadline
17. marts
23. maj
19. august
18. november

Udgivelses dag
7. april
15. juni
8. september
8. december

Runde Rie ved Lynghøjsøerne. Fra turen til Svogerslev i
september. Foto: Anette Kudahl

Turcyklist fotograferer i Kalundborg. Foto: Peder

Kaffepause på Merete og
Knuds Rokkedyssetur.
Foto: Anette Kudahl

