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På vej fra Herslev Bryghus til kaffen på Café Mørk i Roskilde. Foto: Birte 
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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. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/
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GENERALFORSAMLING 

2022 

 

Hermed indkaldes til general-

forsamling i Turcyklisterne 

torsdag d. 10. november kl. 

18:30 i foreningens mødelo-

kale på EnergiCenter Vold-

parken: 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskab for det forløbne år til 

godkendelse. Samt budget for det 

kommende år i henhold til 

vedtægterne 

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter  

7. Valg af revisor og suppleant  

8. Nedsættelse af udvalg   

9. Eventuelt  

  

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, 

skal være formanden i hænde senest 21 

dage før generalforsamlingen, dvs. senest 

torsdag d. 20. oktober.  

Forslag fremsendes til formanden på 

mail: turcyklisterne@turcyklisterne.dk, 

eller med alm. brev.  

 

De indkomne forslag offentliggøres på 

hjemmesiden senest 7 dage før general-

forsamlingen.          

 

 

MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

 

Tirsdag formiddags-trænings-

tur 

På racer til og med 25. oktober. Fra 1. 

november som skovtur på stierne i 

Vestskoven 

  

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km om somme-

ren og ca. 30 km om 

vinteren 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

På racerturen kører vi vekslende ruter, fx 

til Ganløse eller Hvedstrup eller ned 

langs Strandparken til Ishøj og retur. En-

kelte gange kører vi også til Amager. 

 

Fra november skifter turen 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.  

Ofte går turen forbi Ole Rømers statue, 

hvor vi holder en kort pause og ordner  

verdenssituationen og nyder den fine ud-

sigt mod Ledøje.   

 

Vel mødt. Knud og Aksel 
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Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag formiddag med start den 

6. november til 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 forskellige 

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 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. 

En MBT eller en cykel med gear og rime-

ligt brede dæk anbefales. 

 

Torsdag formiddag 

Starter torsdag d. 15. september 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 35-40 km 

Turledere Børge: 93995480 

Lis Jakobsen: 28476622 

 

 

Turen køres torsdage, hvor der ikke er 

planlagt andre ture. Der er planlagt året 

ud, dvs. til og med torsdag d. 29. decem-

ber. 
Lis 

 

   

TURPROGRAMMET  

 

 

Mosehuset 

Søndag d. 4. september 

 

Mødested Ringvejskrydset Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 90 km 

Tempo Turen køres i et roligt 

tempo; men den er 90 

km lang 

Turleder Aksel: 22802522 

 

På denne eftersommertur kører vi fra 

Glostrup og over Tåstrup og ned til Mo-

sehuset ved Borup. 

 

Ruten går over Torslunde, Reerslev, Gad-

strup, hvor der gøres et kort ophold ved 

Brugsen, derefter Valore og Kløvested til 

Mosehusets Købmandshandel.  

Foto: Aksel 
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Kimmerslev, hvor vi spiser frokost ved 

søbredden. 

 

Efter frokost kører vi ned til Dyndet, 

hvor der i Mosehusets Købmandshandel 

vil kunne købes te, krydderier og andre 

sjove sager.  

Kaffen drikkes også her. Stedets speciali-

tet er pandekager, så det bydes der på.  

Efter kaffen køres over Ejby, Havdrup og 

op ad Køgevej til Tåstrup. 

 

 

Kulhuse 

Søndag d. 18. september 

 

Mødested Frederikssund Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 50-60 km 

Hastighed Afpasses efter deltagerne 

Medbring Madpakke og drikke 

Turledere Knud Hansen: 23437051 

Merete Jørgensen: 2982 

5183 

Vi kører gennem Frederikssund, Frede-

riksværk, Torup, Kikhavn og til Knud 

Rasmussens Hus, hvor der plejer at være 

et godt frokoststed. Herefter tager vi den 

lille færge Columbus, som heldigvis sejler 

igen, fra Sølager til Kulhuse. 

Pris 45 kr., cykel er gratis. Kaffe og kage 

indtages på Bellisvej 23 i Knud og Mere-

tes nyerhvervede sommerhus. Herefter 

går turen gennem Nordskoven forbi 

Kongeegen til Jægerspris og retur til Fre-

derikssund Station.  

Brede dæk anbefales, da der især i Nord-

skoven er stenede grusstier. 

Knud og Merete 

  

Æbletur 

Lørdag d. 24. september 

 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Turledere Lone 

 

Vi cykler langs vandet, hvis der er et godt 

sted med havtorn, gøres et ophold. 

Husk derfor poser og saks. 

I Køge by spiser vi vores madpakke, og 

cykler herefter til Lones kolonihave til 

kaffe og æblekage. 

Lone 

 

Hverdagstur 

Torsdag d. 6. oktober 

 

Mødested Peter Bangs Vej Station 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 25 km 

Hastighed Så alle kan følge med 

Medbring Frokostpakke 

Turleder Johan: 24463766 

 

Vi skal via den tidligere Tobaksby til Re-

gatta Pavillonen og nyde frokosten med 

Knud Rasmussens Hus, ved Kikhavn. 

Foto: Aksel (fra cykelturistugen) 
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udsigt over Bagsværd Sø. Eftermiddags-

kaffen/-teen indtages måske i Bagsværd, 

og der sluttes nok ved den tidligere TV-

by. 

Med ønsket om god tur: 

Johan. 

 

Klubfrokost, Mellemfortet 

Fredag d. 21. oktober 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Turleder Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Tutten på Mellem-

fortet. Her fås 3 stykker smørrebrød, 1 øl 

og 1 snaps for 125 kr.  

Tilmelding til Peder: 2897 6208 eller  

pederandersen46@gmail.com senest 

onsdag den 19. oktober. 

 

 

Lukketur 

Søndag d. 30. oktober 

 

Mødested Skovlunde Station 

Mødetid Kl. 10:30 NB! Vintertid 

Turlængde Ca. 25 km uden grus 

Turleder Jens Spelmann: 2117003 

Tilmelding JensSpelmann@gmail.com 

eller sms til 21176003 

med angivelse af hvor 

mange stykker smørre-

brød du vil have, senest 

fredag d 21. oktober.  

Tilmeldingen er bindende 

efter denne dato. 

 

Årets lukketur går til Pot & Tot Hjorte-

spring Golfklub, der serverer smørrebrød 

til 30 kr. 

Vi cykler stille og roligt ud for at lede ef-

ter Kong Svend. Måske kan gåden om 

Kong Svends Høj løses. 

Ingen grusveje 

Frokost kl. 13:00. 

Klubben giver kaffe og kage. 

Husk vintertid. 

 

 

 

Hverdagstur, vandring 

Torsdag d. 3. november 

  

Mødested Lyngby Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 12 km, vandring 

Turleder Inge: 61125700 

 

Vi vandrer ved Lyngby Sø, Sorgenfri 

Slotspark og Mølleåen. 

Frokost ved Mølleåen. 

Kaffe og kage i Lyngby, hvor turen slut-

ter. 

Hilsen Inge 

 

Café Pot & Tot på Hjortespring golf-

bane. Foto: Aksel 
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Juletur 

Torsdag d. 1. december 

  

Mødested Uden for hovedindgangen 

til Magasin. I dårligt vejr 

lige indenfor 

Mødetid Kl. 14:00 

Turleder Birgit Rudolph: 

26274419. 

 

Vi skal se nogle julemarkeder og bagef-

ter finde et sted, hvor vi kan få gløgg og 

æbleskiver. 

 

Klubfrokost, Café Mågen 

Fredag d. 16. december 

 

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 smørrebrød, 1 snaps og 

½ fadøl for ca. 100 kr.  

Tilmelding til Peder: 28976208 eller pe-

derandersen46@gmail.com senest ons-

dag den 14. december. 

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Mallorca 2022 

 

Du kan stadig nå at komme med til Mal-

lorca. Pr. 25. august er vi 6 deltagere, så 

der er plads til flere. 

Se beskrivelse med praktisk information i 

Turcyklisten nr. 2 eller på hjemmesiden.  

 

Mange hilsner Knud og Aksel 

Aksel: 22802522  

Knud: 23437051  

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Jubilæumsturen 

20. - 22. maj 

 

På jubilæumsturen kørte vi fra Helsing-

borg til Röstunga fredag den 20. maj. 

Om lørdagen kørte vi 2 ture: En turisttur 

med mål på Kongsgård og en mere kræ-

vende tur op og ned ad Söderåsen. Fra 

denne sidste skriver Merete nedenstå-

ende beretning. 

Om søndagen gik det så retur til Helsing-

borg og færgen til Helsingør. 

 

Se også billedreportagen fra turen på de 

næste sider. 

 

Åstur  

Lørdag d. 21. maj 

Vejrudsigten holdt hvad den havde lo-

vet. Gråt, regnfuldt og blæsende vejr, 

den ene byge afløste den anden. Efter 

Åsas lækre morgenmad og udlevering af 

matpacket var der ingen undskyldning.  

 

Vi var 7 turcyklister med Knud som tur-

leder, der var klar. Landskabet omkring 

Røstånga er flot med bakker, grønne 

marker, dyr og masser af skov. Vi kørte 

mod Ljungbyhed, hvor vi også var om 

fredagen.  

Fortsættes side 10……………… 
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Billederne på denne og næste side 

er fra Jubilæumsturen i maj. 

Køb af færgebilletter i Helsin-

gør. Ad de små skånske grusveje 

(foto: Anette). Cykelparkering 

ved frokosttid fredag. Kokken 

Merete og hendes hjælpere fre-

dag aften. Frokost en regnfuld 

dag ved Tomarps Kungsgård. 

(øvrige fotos: Aksel) 
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Afsked fra Villa Söderå-

sen. Dalstugans Café 

hvor vi fik turens sidste 

kaffe og kage (fotos: 

Aksel). Punktering lige 

før færgen (foto: 

Anette) 
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Vi brugte Toms mindre vej dertil, heldig-

vis ikke så meget trafik og forbi rigtig 

mange fine svenske træhuse og gårde.  

Vi fortsatte ad små og større veje i regn-

vejret, og pludselig var der en lille raste-

plads, der var overdækket, og det bed-

ste, der var varme på pladsens lille toilet, 

så det tog lidt tid før vi kom derfra. Efter 

nogle km kom der en stor flok cyklister 

fra en lille vej, det var resten af flokken 

med Tom som turleder. De havde åben-

bart fundet en hurtigere vej :-) 

 

Vores mål var Stenestad, og nu var det 

mærkbart at det begyndte at gå opad, 

muligt at cykle i de lave gear. Efter ca. 8 

km opkørsel kom vi til Stenestad kirke 

med flot udsigt. Det var frokosttid, så et 

stort busskur med bænke lige ved kirken 

var perfekt. Herefter gik det nedad og 

var stort set tørvejr.  

 

Kaffestedet var “Lotta på Åsen”, rigtig 

hyggeligt med vafler og gode kager, her 

kom der et par byger mere. På vej tilbage  

besøgte vi Kobberhatten, så der skulle 

trædes lidt i pedalerne igen for at komme 

op til den flotte udsigt. Det har været en 

dag, hvor der næsten har været alle de 

skyformationer der er mulige, og de skif-

ter hele tiden. 

 

Vi stoppede også ved Skaralid tæt ved 

den fine sø. Solen skinnede faktisk nu, så 

var der kun få km hjem til vandrehjem-

met og jubilæumsmiddagen. 

62 km i alt 

Kobberhatten. Foto: Merete 
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Klubfrokost til Mågen 

17. juni 

Herslev Bryghus 

18. juni 

På Roskilde Station mødtes vi 8 friske tur-

cyklister inkl. turlederne Birte og Poul. 

Vi havde et fantastisk vejr i vente, og 

stemningen var god.  

 

Turen gik først sydpå ud gennem byen til 

Lejre - Kisserup. Et meget smukt bakket 

sjællandsk landskab. Videre til Kirke Såby 

og ned over byen Abbetved - smukke 

bakker op til Gevninge. Her med stop i 

en Rema 1000 - videre de sidste 4 km til 

målet Herslev v. Lejre Vig.  

Der spiste vi vores frokost v. bryghuset i 

landsbyen og nød en øl.  

Nu gik turen til Kattinge Værk - Boserup 

Skov. I Hyrdehøj købte turlederne to dej-

lige kagetærter. Nu gennem Hyrde-

høj Skov og forbi dyrskuepladsen op til 

bydelen Ragnarock/Musicon.  

 

Vi drak Mørkkaffe og spiste tærterne på 

en høj containerterrasse med musikun-

derholdning i det skønneste solskinsvejr. 

Turen slutter, og vi er 6 personer som 

cykler hjem til hovedstaden.  

 

Tak til turlederne for en glimrende cykel-

tur. 

Anette K 

 

Gillelejetur  

25. juni 

Det var måske fordi man var lidt i tvivl 

om vejret, at der kun var mødt 6 turcyk-

lister op til Peders tur til Gilleleje.  

 

De der ikke mødte op, blev snydt for en 

dejlig tur gennem det nordsjællandske 

landskab. Vi fulgte de små veje gennem 

skov og land, forbi Søborg Slotsruin og 

videre til Gilleleje, hvor enten medbragt 

mad eller indkøbt fiskefrokost blev nydt. 

 

På tilbageturen kom vi den dejlige tur 

igennem Gribskov langs med Esrum Sø. 

Kaffen nød vi i caféen ved Hillerød Slot, 

og derefter gik det mod Hillerød Station 

og hjemad. 

 

Fortsættes på side 14 

Containerstrædet på Musicon 

Hyggestund ved Mågen. Foto: Gitte K 
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På denne og næste side: Fotomontage fra Ribeturen i juni. Fotos: Lone og Anette  
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Det var først hér problemerne startede 

for nogle af os. Det var nemlig store af-

rejsedag mod Roskilde Festival, så da vi  

ankom til Københavns Hovedbanegård, 

var der ca. 3 gange så mange mennesker 

som der var plads til, med sækkevogne, 

trækvogne og cykler samt almindelige 

rejsende med barnevogn eller cykel. 

 

Vi skiftede heldigvis til regionaltoget alle-

rede på Østerport Station, hvorfor vi no-

genlunde afslappede kunne se toget ef-

terlade en del skuffede passagerer på 

perronen, mens ølkasser, telte, soveposer 

og musikudstyr stabledes op omkring os. 

Og med lidt held lykkedes det os også at 

slippe ud af toget på Trekroner Station. 

 

Tak for turen til Peder, selvom han ikke 

var ansvarlig for underholdningen på 

hjemturen i toget. 

 

Birte  

 

Fra de følgende ture har vi desværre in-

gen referater, men vi kan levere lidt bil-

leder. 

 

Svogerslev  

10. juli 

Kirkelte  

16. juli 

 

 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 8. september 

Første møde på EnergiCentret efter som-

merferien. 

 

 

Frokost på Runde Rie ved Lynghøj-

søerne. Foto: Birte 

Udsigten fra Ninas Natur Café i Kir-

kelte. Foto: Gitte K. 

Skranke og personale på Ninas Natur 

Café. Foto: Gitte K. 
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Klubmøde 

Torsdag d. 13. oktober 

Knud og Merete viser billeder fra deres 

cykeltur til Nordkap. 

Turen startede i Otta den 8. juni og slut-

tede den 6. juli efter 2.000 km og 21.000 

højdemeter, 24 tunneller, mange broer 

og 15 færger. Nordnorge består af rigtig 

mange små øer. 

 

 

 

Turplanlægningsmøde 

Torsdag d. 27. oktober 

 

Mødested Klublokalet i EnergiCenter 

Voldparken 

Mødetid Kl. 18:30 

Mødeleder Johan Knudsen: 

24463766 

Tilmelding Til Johan senest lørdag d. 

22. oktober. 

 

 

Der startes med aftensmad samt vin, øl 

og vand. Senere kaffe og kage. 

Mødet er basis for det meste af det, vi 

laver i 2023. 

Turkalenderen er lettest at lave, når le-

derne møder personligt d. 27/10. 

 

Vh. Johan. 

 

Generalforsamling 

Torsdag d. 10. november 

Se indkaldelse og dagsorden på side 3. 
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Julemøde 

Torsdag d. 8. december 

På dette traditionelle arrangement 

sørger Lene og Jan Bai for glögg og 

æbleskiver. 

Måske bliver der også vist billeder fra 

gamle dage.

 

Udgivelsesplan 2022 

 

Nr. 4:  

Deadline: 18. november 

Udgivelsesdag: 8. december 

Indhold til og med 30. april 2023 

 

 

Vores to flittige klubfrokost-turledere Peder og Flemming. 

Her fotograferet ved klubfrokosten d. 19. august af Gitte K. 


