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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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Fra sidste torsdagsmotionstur i vinter. Foto: Lis J.

MOTIONS- OG TRÆNINGSTURE PÅ FASTE UGEDAGE
Halvhurtig racertur for de
arbejdsfri og ferieramte.
Tirsdage

Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo

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

Sommermotion

Hver onsdag, slutter onsdag
d. 7. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

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

Vi kører vekslende ruter, fx til Ganløse eller Hvedstrup eller ned langs Strandparken til Ishøj og retur. Enkelte gange kører
vi også til Amager.

Har du lyst til at få frisk luft, god motion,
pulsen op, så er sommermotion et godt
tilbud.
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.

Vel mødt. Knud og Aksel.

Vel mødt.

Turleder
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TURPROGRAMMET
Dagsture uanset ugedag
Gilleleje

Lørdag d. 25. juni
Mødested
Mødetid
Turledere

Hillerød station
Kl. 11:00
Peder 2897 6208

Vi holder frokost i Gilleleje, og ta’r kaffen
enten i Esrum Kloster eller i Hillerød,
hvor turen slutter.
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Fra Hvidovre ned gennem strandparkerne via Kildebrønde til Greve Museum,
hvor vi drikker kaffe.
Madpakken tager vi undervejs et passende sted.
Hjemturen evt. via Reerslev/Hedehusene. Noget grus på ruten.

Søllerød Naturpark og Gl.
Holtegaards barokhave
Torsdag d. 7. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Gentofte Station
Kl. 10:00
35 - 40 km
Inge Jørgensen

Vi kører rundt om Gentofte Sø, langs Dyrehaven og Mølleåen.
Frokost i Søllerød Naturpark.
Herefter via Søllerød til Frederiksdal,
hvor der drikkes kaffe.
Tilbagetur via Bagsværd Sø og til Bagsværd St. hvor turen slutter.
Inge

Svogerslev

Søndag d. 10. juli

Med StiFinn’’eren til Greve
Museum
Søndag den. 3 juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Bemærk

Friheden Station
Kl. 10:00
50 - 60 km afhængig af
vind og vejr
Roligt så Finn Ø kan
følge med
Finn Ørssleff 6076 9338
Køres ikke i regnvejr

Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Høje Taastrup Station
Nord-/vestside
Kl. 10:00
Ca. 45 Km
Så alle kan følge med
Flemming Nielsen
4364 4903

Vi kører igennem Marbjerg og Himmelev
frem til Lynghøjsøerne. Vi spiser frokost
ved Thomas Dambos kæmpetrold Runde
Rie.
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Efter frokost køres igennem Vor Frue,
Øde Hastrup og Vindinge frem til
Hedeland Golfklub, hvor vi skal have
kaffe og kage. Vi cykler igennem den nye
bydel Nærheden tilbage til udgangspunktet.
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Derfra kører vi over Kattinge, Kornerup,
Lejre, Kisserup, Hvalsø, Sonnerup, Tølløse til Maglesø, hvor der holdes frokost.
Efter frokost fortsætter vi ad Gl. Skovvej
til Nyby, Marup, Astrup, (Tølløse) og
Tadre Mølle, hvor eftermiddagskaffen
indtages.

Kirkelte

Lørdag d. 16. juli
Mødested
Mødetid
2. mødetid
Turlængde
Medbring
Turleder

Damhuskroen
Kl. 10:00
Klokkedybet kl. 10:30
60 - 70 km
Mad og drikke
Børge 9399 5480

Vi kører langs Bagsværd Sø mod Frederiksdal gennem Virum, Gl. Holte, med
frokost i Høsterkøb. Videre gennem diverse landsbyer til vi når Kirkelte. Så er
der kaffe. Hjemtur over Allerød og Farum.

Maglesø - Tadre Mølle
Lørdag d. 23. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Tilmelding

Den store parkeringsplads på toppen af bakken ved Boserup skov
Kl. 10:00
Ca. 75 km
23 - 25 km/h alt efter de
fremmødte
Knud Hansen 23437051
Senest torsdag 21. juli

Turen går gennem nogle af de mest naturskønne områder på Midtsjælland,
hvilket også inkluderer en del bakker undervejs.
Turen starter ved Boserup Skov. Så er vi
fri for gadekørsel, og der er gode parkeringsmulighed for bilister.

Fra Furesøturen. Foto: Birte

Nimis og Arx

Søndag d. 31. juli
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere
Bemærk

Hovedindgangen til
Helsingør togstation
Kl. 10:00
Ca. 70 km
Lis Jakobsen 2847 6622
ljroedovre@gmail.com
Tilmelding: Senest lørdag d. 30 juli, husk
penge til færgen.

Vi tager færgen til Helsingborg og kører
langs vandet, når det er muligt, mod Kullen.
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Knap 2 km nordvest for byen Arild stiller
vi cyklerne (husk lås).
Efter frokosten vandrer vi til Lars Vilks
kunstværker Nimis og Arx. Det er vigtigt
med fastsiddende sko, da terrænet er kuperet.
Efter vandreturen kører vi til Krapperup,
hvor kaffen og kagen nydes. Herefter retur til Helsingborg/Helsingør.

Nordkysten

Søndag d. 7. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Hillerød Station
Kl. 10:00
Ca. 70 km
Ca. 20 km/t
Tage 3025 4750

Der cykles langs Arresø over Annisse og
Ramløse. Herfra mod Rågeleje, hvor vi
holder frokostpause ved Heatherhill.
Derfra videre mod Græsted, og ved Saltrup kommer vi via cykelrute 33 gennem
Gribskov tilbage til Hillerød.
Hvis vejret og turlederen ellers er til det,
er der mulighed for havbad i Rågeleje, så
husk badetøjet.
Kaffestedet finder vi i Rågeleje eller Græsted.

Buresø

Søndag d. 14. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere

For enden af Rødovre
Parkvej/Volden
Kl. 10:00
Ca. 60 km
Lis Jakobsen 2847 6622
Assisterende turleder:
Søren Chr. Jensen
Mobil 2129 6077
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Vi kører mod Ballerup, videre ad Kilderuten, forbi Grantoftegård og til den
gamle Flyvestation Værløse.
Her tager vi en lille pause inden vi fortsætter til Buresøbadet.
Ved Buresø spises den medbragte mad,
og måske der tages en dukkert.
Efter frokosten kører vi nord om Bastrup
Sø til Farum og Farumhus-bageren til
kaffe og kage.
Hjemtur over Værløse, nord om Søndersø, Ballerup, Herlev og tilbage til Sct.
Jacobsruten og startstedet.
Hilsner fra Søren og Lis.

Bådfarten

Torsdag d. 11. august. NB! ny dato
Mødested
Mødetid
Turleder
Medbring

Sorgenfrivej 23
Kl. 10:45
Peder Andersen
tlf. 2897 6208
Madpakke

Afgang kl. 11:00
Pris for sejlads 89 kr./pensionister 75 kr.
Vi går en lille tur i området, inden vi spiser vores mad i Den Gamle Have, hvor
drikkevarer skal købes.
Hvis vejr og stemning er til det, går vi ad
Prinsessestien og ser Klopstocks Eg, der
er ca. 850 år og i live.
Kaffested i Lyngby Hovedgade, hvor turen slutter.
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Turcykel Race

Torsdag d. 18. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Tilmelding

Ved overdækket busstop på Østbakkevej i
Risby
Kl. 10:00
4 km i alt - 2 km til Ballerupvej - Rovej + retur.
Pauli 2023 3061
Senest mandag 15. august

Der køres i aldersgrupper med tidtagning. I hver gruppe kåres en vinder.
Jeg har brug for hjælpere til transport af
forplejning, tidtagning m.v. Henvendelse
hurtigst muligt.
Frokost indtages ca. kl. 12:00. Husk din
frokost og drikkevarer.
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Hornsherred

Lørdag d. 20. august
Mødested
Mødetid
Turlængde
Medbring
Turleder

Frederikssund Station
Kl. 10:00
Ca. 60 km
Mad og drikke
Børge 9399 5480

Vi kører over Jægerspris til Kyndby, vi ser
Kyndbyværket. Nu går det videre mod
Skibby, Selsø.
Vi finder et sted til den medbragte.
Nu går det mod Frederikssund, hvor vi
finder et kaffested.

FLERDAGSTURE OG
ARRANGEMENTER

Klubfrokost

Fredag 19. august
Mødested
Mødetid
Tempo
Turleder

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

Vi mødes og cykler til Hjortespring
Golfklub. Her fås smørrebrød til 30 kr.
pr. stk. Øl fås fra 35 kr. til 63 kr. Stigende
priser giver stigende mængder fra 25 til
50 cl.
Tilmelding til Peder 2897 6208 eller
pederandersen46@gmail.com senest
onsdag den 17. august.

Efterårstur til Mallorca
Fredag 23. september –
fredag 30. september

I lighed med sidste år bliver årets mallorcatur en efterårstur. Ideen bag årets tur
er, at vi tager station samme sted som de
senere år, nemlig Playa de Muro på nordøstkysten, og kører dagsture ud derfra.
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Rejsen dertil:

Vi tager med EasyJet i år, så vi undgår en
meget tidlig morgenafgang.
Udrejse: fredag 23. september kl. 18:50
med EUJ 3632 og ankomst til Palma de
Mallorca kl. 22:00, vi vil så være ved hotellet lidt før midnat.
Hjemrejse: fredag 30. september kl.
15:05 med EUJ 3631 og hjemkomst kl.
18:20
Flyvetiden er 3 timer. Prisen er per 5. juni
ca. 1.300 kr. med indskrevet bagage og
sædevalg. Der kan spares, hvis man fravælger bagage. Det anbefales at du bestiller direkte på EasyJets hjemmeside:
www.easyjet.com/da

Opholdet:

Vi har også i år valgt: Grupotel Amapola.
Playa de Muro. Vi vælger også i år all
inclusive, dvs. ophold, alle måltider og
drikkevarer til maden og en drink eller to
om aftenen.
Prisen for et delt dobbeltværelse er p.t.
3.300 kr./per person. Der er også mulighed for enkeltværelse.
Booking via bookingportaler eller direkte til hotelgruppen:
www.grupotel.com/en/index.html.
Prisen er praktisk taget den samme uanset hvad man vælger.
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Transfer lufthavn – hotellet T/R:
Vi bestiller en fælles minibus til at køre os
fra lufthavnen til hotellet ved udrejsen og
tilsvarende retur ved hjemrejsen. Prisen
er afhængig af hvor mange vi bliver; men
regn med omkring €30 T/R (I får den eksakte pris, når vi ved hvor mange vi bliver).
Cykler
Man kan godt tage sin egen cykel med;
men vi plejer at leje cykler lokalt hos Huerzeler, der har station tæt på hotellet.
Han har et godt udvalg af forskellige cykler, og kvaliteten er i orden. På hans
hjemmeside www.huerzeler.com kan
man se udvalget og priserne (priseksempel for en kulfiber racer er €150 for de 6
dage inkl. forsikring).
Sådan kommer du med:
Du skal selv bestille fly og hotel som angivet, og kontakte Aksel når du har bestilt.
Flere har haft vanskeligheder med diverse hjemmesider for bestilling. Du er
meget velkommen til at kontakte Knud
eller Aksel, vi kan i de allerfleste tilfælde
hjælpe.
Cyklerne kan du vælge selv at reservere,
eller Aksel kan gøre det for dig, så skal jeg

Hotellets adresse: C/ Circuit del Lac, 49.
07458 Playa de Muro. Hotellets telefonnummer er +34 971 890 551. Hotelgruppens telefonnummer for reservation m.v.
er +34 902 404 444

På vej til Cap Formentor. Foto: Aksel
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vide hvilken cykel, du skal have og din
højde. Frist for at være med i den samlede bestilling er 23. august.
Corona forholdsregler:
Ingen kender morgendagen før den er
der. Pr. primo juni er der ingen coronarestriktioner for rejse og ophold i Spanien. Sidste år var restriktionerne bestemt
til at leve med.
Mange hilsner Knud og Aksel
Aksel: T: 2280 2522 aksel@koplev.eu
Knud: T: 2343 7051 canongodt@live.dk
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Hvor er det skønt at se, hvor fantasifulde
folk kan være, når de får lov til at bygge
deres egne huse. Skønne boliger med
havudsigt. Dog må jeg fortælle at nogle
af husene var lidt skæve og vakkelvorne,
men charmerende.
Nu kørte vi ad Dyssebroen til Amager
igennem Ørestaden og til Amager Natur
Center, hvor vi fik en fortjent pause. Alle
hyggede og snakkede, og der var tid til
lidt proviant. Turen fortsatte til Kalvebod
Fælled.
Desværre var det blevet overskyet, og vi
havde fået modvind. Her blev vi udfor-

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER
Åbningsturen

Søndag d. 27. marts
Det var forår og solen skinnede, og 27
forventningsfulde Turcyklister var mødt
op på Dybbølsbro St. Jeg har ikke været
så aktiv i klubben de sidste 2 år pga. corona, så det var så skønt at se så mange
kendte ansigter igen.
Når man er vant til at cykle i Uvelse og
omegn, er det helt anderledes at cykle
ved Dybbølsbro St. og Fisketorvet. Der er
mange cykleveje og mange cyklister.
Vi startede med at køre over den flotte
Bryggebroen og langs med kanalen til Islands Brygge. Her var der meget at se på.
Det var imponerende, hvor mange store
boligblokke der er bygget. Heldigvis
skulle jeg ikke selv finde vej, så jeg havde
tid til at se mig omkring.
Turen gik videre til Christiania. Her glemmer man helt at man stadig er i Kbh.

Foto: Anette K
dret, men Turcyklister er seje, og alle klarede turen. Vi var kommet til et område
med store vidder med græsenge og masser af fugleliv. Bl.a. så vi viben og en flok
bramgæs. Vi kørte videre på Dæmningsvej langs vandet og efter en halv time nåede vi til Mellemfortet. Her var der dækket op udenfor, og der var fin udsigt til
havnen og vandet. Vi fik en rigtig lækker
frokost med snaps og øl. Alle hyggede
sig.
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Tak til Janne og Lone for en rigtig varieret og spændende tur, så anderledes end
det jeg er vant til. Jeg nød at cykle med
Turcyklisterne igen. Håber på en dejlig
sommer med masser af cykelture.
Anne Marie

Furesøen rundt
Lørdag d. 30. april

10 turcyklister stillede op til start ved
Klokkedybet. Vejret var ok, lidt sol og
skyer i skøn blanding. Vi kørte ad stien
langs motorvejen til Bagsværd, videre til
Frederiksdal, hvor der var en lille en til
næsen.
Nu ventede djævlebakken ca. 12%. Herefter ad finurlige veje, hvor vi gør et kort
ophold ved Næsseslottet.
Vi fortsætter gennem et mindre skovområde og ender i et af landets dyreste boligområder.
Videre ad diverse villaveje til vi ender
helt nede ved søbredden. Her er der anlagt en gang og cykelsti af træ, så vi optrådte på de skrå brædder. Nu nærmede
sulten sig hos de fleste, så nu var det tid
at finde et passende sted at indtage den
medbragte nadver.
Vi fortsætter nu mere og mindre langs
søen med fine udsigter. Vi nærmer os Farum hvor kaffen og jordbærkagen skulle
nydes.
Nu var det tid at vende hjem, her valgte
de 3 fra Roskilde deres egen vej hjem. Vi
andre tog den slagne vej, med den vanlige udskilning, efterhånden som man
nærmede sig sin hjemadresse, således
kom alle vel godt hjem.
En stor tak til Knud og Merete.
Vh. Børge

Frokost i det grønne på Furesø-turen.
Foto: Merete

Solbjerg Engsø
Lørdag d 7. maj

Sol og kun lidt blæst, ideelt til en cykeltur
ud i det lysegrønne. Det havde 8 cyklister
fundet ud af, så vi mødtes på Farum Station til Aksels tur for at cykle mod Solbjerg Engsø. 1 cyklist stødte til undervejs.
Turen fra Farum til Allerød er så smuk,
især på denne årstid, hvor knaldgule
rapsmarker lyser op på baggrund af grønt
i alle nuancer.
Gennem smukke landskaber cyklede vi
videre via Kirkelte, Karlebo og udkanten
af Gribskov. Videre gennem Gadevang til
Pøleå-stien, der førte os lige til vort madpakkested, Solbjerg Engsø.
Heldigvis var det ene bord/bænke-sæt ledigt til os. Efter at have nydt mad og udsigt cyklede vi retur ad Pøleå-stien til Hillerød.
Aksel havde lavet en lille ændring fra det
oprindelige program, nemlig valg af kaffested, men bestemt ikke en dårlig ændring. Kaffe og kage blev i stedet nydt i
”Havehusets” gårdhave i Frederiksborg
Slotshave.
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På Hillerød Station sagde vi farvel til 3
cyklister. Vi andre cyklede via Hammersholt, Allerød og Bregnerød tilbage til Farum Station.
Tak til Aksel for en dejlig forårstur i det
grønne!
Toni
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valgte Børge fornuftigt nok at kontrollere
om der var ledige indendørs pladser på
cafeen ved Højerup. Det var der ikke, så
et smut ned omkring havnen i Rødvig
skulle afsøge et alternativt kaffe-sted. Det
fandt vi i Cafe Marina, der lige akkurat
havde 6 stykker kage tilbage til Turcyklisterne.
Vi drak kaffen og fik varmen. Børge
havde heldigvis også iført sig regntøjet efter frokosten, så regnen var stoppet hurtigt igen, og det holdt tørt resten af turen.
Turen blev på grund af aflysningen i
Højerup kortet lidt af, så vi endte med en
tur på 80 km. Det var også fint, da der
havde været nogen modvind på tilbageturen.
Velankommen til Køge Station opdagede
referenten, at hun havde forlist sit rejsekort, som sikkert var blevet hevet ud af
lommen på et ikke nærmere defineret
sted undervejs. Men hjem kom vi da.
Tak til Børge for en dejlig tur i forårsblæsten.
Birte

Foto: Toni

Stevns rundt

Lørdag d. 28. maj

6 Turcyklister var mødt op til Børges tur
Stevns rundt.
Vejrudsigten havde ikke været rigtig troværdig, men vi lagde ud i blandet sol og
medvind.
Det blev som sædvanlig en fin tur i forårslandskabet og uden store problemer
nåede vi frokoststedet, som vanen tro
var den lille Lund Havn.
Vi fandt lidt læ for den kølige vind og gik
i gang med frokosten. Desværre skulle
det ustadige forårsvejr lige demonstrere
lidt, så vi fik en byge mens vi spiste. Imens

Foto: Birte

Jubilæumsturen

Beretninger med billeder kommer i turcyklisten nr. 3 til august.
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Gribskov forår 2022. Foto: Aksel
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KOMMENDE MØDER OG
KLUBMØDER
Grillklubmøder

Fredag d. 8. juli og 12. august
Mødested
Mødetid
Turleder

Bålpladsen ved Kridtbjerget i Vestskoven
Fra kl. 18.00
Flemming 4364 4903

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 engangs-griller i
kanten af huset.

Klubmøder

Torsdag d. 8. september
Torsdag d. 13. oktober

Grillklubmøderne vil ligesom de senere
år være ved Kridtbjerget, som findes 1 km
nordøst for Naturskolen og syd for Harrestrup Mose.

Udgivelsesplan 2022

Se eventuelt Krak kort side 135 G6 (eller
søg på Kridtbjerget). Der er 1 bålplads,
grill samt 5 borde med bænke.

Nr. 4: Deadline 18. nov.
Udgivelsesdag: 8. dec.

Nr. 3: Deadline 19. aug.
Udgivelsesdag: 8. sep.

