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tlf. 28 47 66 22 

 

Birgit Rudolph 
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TURCYKLISTEN 

Turcyklisten er medlemsblad for forenin-

gen TURCYKLISTERNE, der har til formål 

at udbrede og formidle viden om og 

glæde ved turcykling på ethvert plan. 

Udkommer 4 gange årligt. 

 

 

Klubben er åben for alle som deler glæ-

den ved at cykle. Så har vi vakt din inte-

resse er du velkommen til at kikke forbi 

på en klubaften eller møde op til en af de 

annoncerede ture for at se hvad vi egent-

lig er for nogle. Se i øvrigt også: 

www.turcyklisterne.dk 

 

 

KLUBLOKALE 

EnergiCenter Voldparken, 

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

Lokale 204 på 2. sal. 

Klubmøderne starter almindeligvis  

kl. 18:30. 

 

 

 

KONTINGENT 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 ak-

tuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 
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MOTIONS- OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

 

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte. 

Tirsdage, første gang 19. april og slut 

25. oktober 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 40-50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder 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. 20. 

april og slut onsdag d. 7. september 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 17:00 

Turlængde Ca. 35-40 km 

Tempo 22-24 km/t 

Turleder Merete Jørgensen 

29825153 

 

Har du lyst til at få frisk luft, god mo-

tion, pulsen op, så er sommermotion et 

godt tilbud. Vi kører fra den 20. april og 

slutter den 7. september, hvor det be-

gynder at blive mørkt. 

Turen går fra Espelunden gennem Herste-

døster - Risby - Ledøje til Sengeløse, hvor 

vi holder en lille pause ved gadekæret. 

Herefter hjem over Vridsløsemagle - Gal-

gebakken og slut ved Espelunden. Vi er 

ofte mellem 10 -14 cyklister, det er hyg-

geligt at være mange.  

 

Vel mødt. 

   

 

TURPROGRAMMET  

 

Alle dagsture inkl. klubfroko-

sterne   

 

Optimisttur 

Søndag d. 10. april 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde i omegnen af 70 km (slut-

ter på Munksøgård) 

Tempo Tilpasses efter deltagerne 

Turleder Knud Hansen 

På onsdagsturene, holdes drikke og hyg-

gepause i Sengeløse. Foto Aksel 
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Bemærk! tilmelding 8. april. 

 

Se beskrivelsen i Turcyklisten 2021-4 eller 

på hjemmesiden. 

 

Frokosttur til Suset 

Fredag d. 22. april 

 

Mødested Espelunden – for enden af 

Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Turleder Peder og Flemming 

Vi mødes og cykler til Suset. Her fås 2 

stykker smørrebrød med en lille fadøl og 

en snaps for 115,- kr.  

Tilmelding til Peder 28 97 62 08 eller pe-

derandersen46@gmail.com senest ons-

dag den 27. april. 

 

Furesøen 

Lørdag d. 30. 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 delta-

gerne  

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 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 

Burre sø og Ganløse.   

Vi finder et passende kaffested (forment-

lig Farumhus) og så er det tid at vende 

snuden hjemefter.  

  

Hverdagstur: i nordlig retning 

Torsdag d. 5. maj 

 

Mødested Peter Bangs Vej station 

Mødetid 10:30 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo overkommeligt 

Turleder Johan, 24463766 

 

Ruten er ikke fastlagt nu, men følg med 

på hjemmesiden 

 

Solbjerg Engsø. 

Lørdag d. 7. maj 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 60 km 

Tempo Skovturs hastighed 

Turleder Aksel 2280 2522 

 

Denne Forårstur køres i roligt tempo 

med start på Farum Station.  

Vi kører over Lillerød og Karlebo, nord 

om Hillerød og op til Solbjerg Engsø, 

hvor vi spiser frokost og nyder udsigten 

over søen, der har et rigt fugleliv.  Un-

dervejs kan vi nyde de nyudsprungne 

bøge 

Tilbageturen går over Hillerød og Ny 

Hammersholt og til Farum, hvor vi slut-

ter af med kaffen.  
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Stevns rundt 

Lørdag d. 28. maj 

 

Mødested Køge Station 

Mødetid Kl 10:00 

Turlængde Ca. 90 km 

Turleder Børge 93 99 54 80 

Medbring Mad og drikke 

 

Vi kører sydpå, passerer flere små lands-

byer, runder Vemmetofte kloster.  

Herefter finder vi et frokoststed. Nu fort-

sætter vi mod Rødvig, videre til Højrup 

hvor vi indtager kaffen.  

Nu går turen tilbage til Køge. 

 

Hverdagstur: Remiseparken 

Torsdag d. 2. juni 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 40 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Flemming Nielsen  

43 64 49 03  

 

Vi kører langs med Damhussøen, gen-

nem Vigerslevparken, Valbyparken, Kal-

vebod Fælled og Amager Fælled frem til 

Thomas Dambo’s kæmpetrold Suttetrol-

den Sanka, hvor vi spiser frokost.  

Efter frokost finder vi et sted med kaffe 

og kage. Hvorefter der cykles tilbage til 

udgangspunktet. 

 

Frokosttur til Greve Marina 

Fredag d. 17. juni 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Turleder Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Café Mågen i 

Greve Marina. Her fås 3 stykker smørre-

brød, 1 snaps og ½ fadøl for ca. 100,- kr.  

Tilmelding til Peder 28 97 62 08 eller pe-

derandersen46@gmail.com senest ons-

dag den 15. juni. 

 

 

Herslev Bryghus 

Lørdag d. 18. juni 

 

Mødested Roskilde Station, sydsiden 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo Ca. 20 km/t 

Turleder Birte: 20740164 og  

Poul: 40417248 

Tilmelding Senest 14. juni 

Turen går forbi Ragnarock og Himmel-

søen, gennem Gøderup, Øm, Lejre, Kis-

serup m fl. til Herslev Bryghus hvor vi 

nyder vores frokost og en lokal drik fra 

Bryggeriet.  

Forår i skove. Foto: Aksel 
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Der er mulighed for at spise egen mad-

pakke og nøjes med at købe drikkeva-

rer. Der kan også købes frokost, fx en 

sandwich til 85 kr., men der var kø alle-

rede ved prøveturen 19. marts, så mad-

pakken er nok nemmere på en forhå-

bentlig lun junidag.  

Kaffe og kage på tilbagevejen mod Ros-

kilde.  

Tilmelding til turen senest 14. juni sms til 

Poul eller Birte eller mail:  

bolig64@munksoegaard.dk 

Turen aflyses i tilfælde af regnvejr. 

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

  

Jubilæumstur 

Dato 2020 

Der er per i dag 22 tilmeldte til jubilæ-

umsturen, så vi skal nok få en god tur. 

Der er stadig et par ledige dobbeltværel-

ser og vi har desuden et halvt kvindedob-

beltværelse ledig.  

 

Med hensyn til programmet så se Turcyk-

listen 2021-4 eller hjemmesiden. 

 

Hurtig tilmelding er nødvendig da tilmel-

dingsfristen er sat til 15. april af hensyn til 

vandrerhjemmet.  

 

Vi sender de sidste nyheder og yderligere 

information per mail til deltagerne forin-

den turen. 

 

Hvis der er spørgsmål kontakt Knud eller 

Aksel 

 

 

Ribe 

5. – 11. juni 6 dages tur til Ribe. 

 

Der er stadig 2 ledige pladser,  

Pris for overnatning 2.200.- excl. senge-

linned, mad o lign indbetales til Lone Bel-

hage, Danske bank 4400 0003890821 

senest 1. maj. 

 

Vi skal bo på Ribe Byferie Resort. Vi har 

2 lejligheder, og bor i værelser til 2 og 3 

personer. 

Mødetid kl. 17.00 foran overnatningsste-

det.  
Prøveturen. Foto: Birte 

mailto:bolig64@munksoegaard.dk
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Vi er nogle der tager toget til Vejen og 

cykler til Ribe, giv besked om hvordan du 

kommer til Ribe. 

Vi får 5 dage hvor vi kan opleve og cykle 

rundt I Ribe og omegn. 

Her er hvad vi skal se, og ikke nødven-

digvis I denne rækkefølge: 

1. Mandø 

2. Vadehavscenteret – Kammerslusen 

3. En dag I Ribe – aftentur med vægterne 

– fællesspisning på restaurant. 

4. Tur til Gram – sønderjydsk kaffebord 

5. Marsktårnet – Vester Vedsted vingård 

– evt Rømø 

 

De fleste af aftenerne vil vi lave mad I 

lejlighederne. 

 

Anne Marie kender et naturskønt sted, 

hvor vi en af dagene vil lave picnic. 

 

Mvh Lone Belhage 24804687 

 

Mallorca 2022 

Sidste uge i september 

 

Vi gentager i år mallorcaturen, som en ef-

tersommer tur. Tur konceptet bliver som 

de seneste år med ophold på hotel Ama-

pola i Playa de Muro. Vi bor på helpen-

sion. 

 

Navnlig flyforbindelserne er en dynamisk 

størrelse for tiden. Derfor fastlægger vi 

ikke de endelige datoer og valg af flyaf-

gange før til juni. 

 

Hvis du er interesseret i at komme med, 

så giv besked til Aksel, gerne på SMS til 

2280 2522. Så kommer du på nyheds-

brevslisten og får direkte besked. Hvis du 

var med i 2019, vil du automatisk 

komme på listen. 

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Nytårs frokosten 2022 

Januar 

 

Nytårs frokosten i år blev meget an-

derledes end den plejer; men delta-

gerne nød arrangementet, fotos ved 

Anette Kudahl. 

 

Anette skriver: Gåtur i Valbyparken og 

omegn v. Lone, som havde sørget for 

solskinsvejr.  Mariann beværtede os 

under turen med en lille en’. 

 

Dejlig frokost og fin forplejning på re-

staurant Jagten ved Hvidovre Havn. 

Tak for et godt arrangement Mariann. 
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KOMMENDE KLUBMØDER 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 7. april 

Almindeligt møde 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 12. maj 

 

Klubmøde 

juni 

Ikke noget møde 

 

Grillklubmøde 

Fredag d. 8. juli 

 

 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2022 

Nummer Deadline Udgivelses dag 

2-2022 23. maj 15. juni 

3-2022 19, august 8. september 

4-2022 18. november 8. december 

Fransk cykelplakat fra 1894, af Jean-Louis Forain 


