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Forord til Turcyklisternes festskrift
ved 40-års jubilæet 2015.

Turcyklisterne blev stiftet 1975 af en gruppe cyklister med fælles glæde ved turcykling. Flere var medlemmer af Dansk Cyklist Forbund, der på den tid satsede for ensidigt på cykelpolitik og for lidt på cykling.
Festskriftet giver indsigt i foreningens virke og mange ture i ind- og udland. Klubbens struktur var de første
mange år varetaget af et forretningsudvalg til huse på lejebasis først i Hvidovre Cykelklub og senere i ABC´s
lokaler i Tingbjerg. I efteråret 2005 blev vi en forening i Københavns kommune og tæller i dag ca. 100 medlemmer, ca. lige mange af begge køn, med lånelokaler pt. På Sct. Annæ gymnasium. Vort medlemsblad Turcyklisten udkommer 4 gange årligt. Hjemmesiden er turcyklisterne.dk.
Som vort navn antyder, var de første år præget af turcykling med oppakning til diverse steder.
Efterhånden har flere udskiftet turcyklen med racercykler, men de er dog stadig i mindretal. Klubtrøjer har
haft forskellige design og er pt. med dannebrogsærmer; et nyt design er under produktion til jubilæumsåret.
Cykelturene er i dag meget nuancerede, idet medlemmerne tilbyder forskellige ture på det årlige turplanlægningsmøde. Der er forskellig længde og tempo og både en- og flerdagsture samt ferieture. Igennem
mange år deltog vi i Frankrigs store arrangement Sémaine Fédéral, og i dag deltager flere i Cyklistforbundets
cykelturistuge i Danmark. Som noget af det nyere køres hverdagsture i dagtimerne. De er godt besøgt af
den stadigt stigende pensionistgruppe. Ikke alle ture er på cykel. Vandreture har også vundet indpas tillige
med skiture og kulturelle indslag.
Klubben har gennem en lang årrække hjulpet med afvikling af Sjælsø Rundt motionsløbet og derved tjent en
god skilling.
En typisk cykeltur er på 50-70 km. med indlagt spisepause til den medbragte madpakke og den obligatoriske
kage- og kaffepause på en kro el. lign. Der udbydes også kortere eller længere ture, ligesom der er ”træningsture” onsdag aften i sommerhalvåret.
Disse aktiviteter kan naturligvis ikke lade sig gøre uden en aktiv medlemsskare. Alle er meget villige til at
gøre deres til, at klubben er levende og fungerer.
Jeg vil byde læseren velkommen til en cykeltur gennem 40 år.
I det håb at klubben lever mange år frem, vil jeg ønske tillykke med de første 40 år.
Knud Hofgart
Formand.
Tak for engageret IT-hjælp, fotos og indlæg fra de første 25 år til Hans Albek, Steen Hommelhoff Jensen, Jan Bai,
Peder Andersen og Turcyklisternes billedgalleri ved Aksel Koplev.
Redaktion: Johan Knudsen og Knud Hofgart.
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40 år med Turcyklisterne
Klubhistorie 1975 – 2015.
Indledning.
Følgende gennemgang af klubbens historie har
som grundkilde de mangfoldige udgaver af
“Turcyklisten”. Dette lille skrift har stedse været grundkittet til klubbens sammenhold og er
med skiftende aktører og penneførere på mirakuløs vis udkommet regelmæssigt gennem alle
årene
.
Det udvalgte materiale er på ingen måde den
fulde beskrivelse af vores utallige ture og arrangementer. Dog skulle det give overblik. Der
er sikkert begivenheder, der er overset, og andre forfattere ville måske have valgt anderledes, men dette er, hvad det er kogt ned til. Ellers ville det være endt som en veritabel telefonbog.
Som det fremstår, starter begivenhederne allerede i 74, men da bladet og klubfaciliteterne
først er i gang fra starten af 75, regnes dette år
for klubbens første. For at redegøre for denne
livskraftige klubs skabelse, er Steen Hommelhoff Jensens artikel fra 10 års fødselsdagen
brugt jomfruelig og næsten uredigeret - den
var i blad 1/1985.
Rødder:
Den 15. april 1974 fødtes klubben ved et stiftende møde. Denne kendsgerning fremgår med
al ønskelig tydelighed af Turcyklistens første
nummer fra februar 1975. Bladet har lige fra
begyndelsen været endog meget hurtigt med
informationer af vital betydning for turcyklister. Den daværende redaktion fik den udmærkede idé at forske i baggrunden for den altafgørende historiske begivenhed for (altid med
på moden) at ride på tidens nostalgiske bølge
og dels for om muligt at afsløre, hvilke personer der bør hædres i anledning af vort jubilæum.
Det viste sig, at undersøgelsen blev iværksat i
sidste øjeblik. Vor udsendte medarbejder måtte
konstatere, at et så stort flertal af klubbens oprindelige medlemmer led af fremskreden hjerneforkalkning, at man alvorligt måtte betvivle
turcyklismens gavnlige virkning på kredsløbet.
Af den fragmentariske information, det lykkedes at fravriste den præsenile glemsels tåger, er
efterfølgende sammensat.

Undfangelse:
I sommeren 1973 får Danmark besøg af en heroisk skikkelse, en ældre amerikansk turcyklist
ved navn Clifford L. Graves, I naiv tillid til
Danmarks ry som cyklistnation befordrer han
sit legeme m. v. hen over det sydfynske på en
avanceret turcykel af fabrikatet “Hernse” som
har en ramme, der kan varieres i længden (!),
og som ellers fortrinsvis er opbygget af
T.A.komponenter. Han får et mindre sammenbrud i kranken, og nogle behjertede, men ukyndige, fynske cykelsmedes intervension udvikler situationen til en katastrofe. Med cyklen på
nakken ankommer han til København, hvor
han er så heldig at få et tip om, at Banani Sport
muligvis kan hjælpe. Her ikke alene kender
man cyklens konstruktion, men ligger også
inde med reservedele! Medens Sverre Nielsen
reparerer cyklen, beretter Clifford om DEN
SANDE TURCYKLISTs herlige tilværelse og
om fordelene ved at dyrke denne interesse i en
klub. Han fortæller videre længe efter at cyklen
er færdig og står til almindelig beskuelse i gården. Han har et lydhørt publikum i Sverre og
Bendt. Efter sin hjemkomst til USA, sender
han nogle bøger til Sverre, hvori turcykelklubbernes aktiviteter i USA og Frankrig beskrives.

Svangerskab:
Man må erindre, hvilke mangelfulde forhold,
datiden bød turcyklisten. Banani og Grebart
var lige begyndt at håndbygge turcykler; massefremstillede turcykler var totalt ukendte. Under Dansk Cyklist Forbunds turistudvalg kørte
en lille gruppe turcyklister rundt på maskiner
af en så jammerlig konstruktion, at man stadig
rødmer ved tanken. Jens Fisker-Andersens
bog, som jo løste op for mange af disse problemer, var endnu ikke udkommet. Der var blandt
turcyklister stor mangel på viden om materiel
og metode.
En klub kunne være med til at afhjælpe problemet, og det diskuterede Sverre med en gruppe
turcyklister, der dengang besøgte ham i hans
værksted for at snakke cykler. Et antal af disse
udviste en så positiv interesse, at Sverre og
hans mest begejstrede discipel Johan Knudsen
begyndte at arbejde seriøst med grundlæggelsen. Dansk Cyklist Forbunds turistudvalg
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kunne have været et glimrende grundlag for en
egentlig turafdeling, men forbundet viste sig at
være meget negativt indstillet, og eftersom
Sverre og Johan havde et meget nært forhold
til Hvidovre Cykelklub, besluttede de, nærmest
som en provokation over for DCF, at forsøge
at starte klubben som en underafdeling her.
Som følge heraf, og fordi hovedparten af de aktive under DCF’s turistudvalg hurtigt sivede
over til turcyklisterne, indtog mange ledende
personer hos DCF i de første år en noget fjendtlig/uvenlig holdning til klubben. Det var dog
oprindelig tanken at “vende tilbage” til DCF,
når ideen havde vist sig bæredygtig, men selv
om det er blevet diskuteret et par gange, har der
aldrig været tilstrækkelig tilskyndelse til det.
Vi kan dog glæde os over et intensivt samarbejde med DCF på områder, hvor vi har sammenfaldende interesser. Hvidovre Cykelklubs
bestyrelse syntes godt om ideen og indvilligede i at lægge lokaler og organisation til.
Sverre og Johan fremstillede det første nummer af bladet, hvori man inviterede til stiftelsesmøde i Hvidovre Cykelklubs lokaler, og
bladet uddeltes til personer med en turcyklistpræget fremtoning.
Barsel:
Det stiftende møde blev en stor succes med talrigt fremmøde af SANDE TUR-CYKLISTER.
Der var Henning med de mange forplejningsflasker, Heino Døygaard og Jens Thorsen og
mange andre af vore mangeårige medlemmer.
Finn Gormsen holdt (naturligvis) et foredrag
på 40 minutter inkl. filmforevisning, og blev
hurtigt optaget af en debat med Johnny Tårnvang. Finns ture har jo altid været udprægede
udstyrsstykker, medens Johnny var cyklet
hjem fra Spanien med følgende udstyr: tandbørste, håndklæde og lagen.
Mødet blev først afsluttet langt ud på natten, og
der meldte sig tilstrækkeligt med aktive til at
klubarbejdet kunne fordeles på flere skuldre.
Formålet med klubben blev formuleret og
dækker stort set de aktiviteter, vi faktisk udfører nu – altså ved 10-års jubilæet.

Fadder:
Der har naturligvis især i starten været en del
omkostninger forbundne med at igangsætte og
køre klubben. Heldigvis syntes Banani (vores
guru), at ideen var god, og han tilvejebragte det
finansielle grundlag med en passende donation. Han har i øvrigt lige siden i mange år markeret, at han stadig syntes, at klubbens idegrundlag er værd at støtte, idet han hvert år har
bidraget med summer, der har været øremærkede til enkelte af vore aktiviteter. Bananens
omsorg for os gik i øvrigt så vidt, at han var
bekymret for, om turcyklisterne nu også i vinterhalvåret med gymnastik og træning i fornødent omfang tilsikrede, at deres form ikke forringedes så meget, at de led overlast ved sæsonens start. Hvis han havde haft lejlighed til at
overvære vore velnærede medlemmers uhæmmede æderi under vor nytårsfrokost, ville han
vide, at han havde god grund til at være bekymret.
Stiftere:
På baggrund af de foreliggende oplysninger tillader jeg mig (Steen Hommelhoff Jensen) at
konkludere, at klubbens stiftere var Sverre Nielsen og Johan Knudsen. Det skal de nok
komme til at høre for.
Tanker:
Omkring en fødsel: det er jo altid morsomt
bagefter at beskæftige sig med de forventninger, der var i starten. Specielt når de viser sig
at ramme helt forbi.
Som nævnt ovenfor svarer vore aktiviteter i
dag nøje til, hvad der af stifterne blev erklæret
som mål, men der var rigtig nok ryster fremme,
som frygtede, at Turcyklisterne skulle vokse så
dramatisk, at de helt ville overtage Hvidovre
Cykelklub! På den anden side mente ideens fader, vor amerikanske ven Clifford, at der højt
regnet var 200 turcyklister i Danmark. Det var
så den gang.
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Klubhistorien år for år indtil år 2000 skrevet af Jan Bai Jensen og redigeret af Johan.
1975.
Stiftere og redaktører var: Sverre Nielsen (Banani jr.), Johan Knudsen og Orla Bendix. I slutningen af året erstattes Orla Bendix af Ernst M.
Rasmussen. Klublokalerne hos HCK på Avedøre Tværvej, brugte vi helt frem til 1999.
Gennem alle årene har klubben haft stor støtte
fra Banani Sport ved Bent A. Nielsen, der fra
starten finansierede vores blad og støttede med
sponsorgaver til adskillige arrangementer. En
stor tak for støtte samt råd og vejledning til
medlemmerne i alle årene.
I klubbens første år er egne cykelaktiviteter
ikke det primære, det handler mere om fællesskab omkring cykler, cyklingens væsen og de
dermed forbundne tekniske finurligheder. Bladet bruges i denne periode til at bekendtgøre
hinandens erfaringer udi cyklingens kunst og
de oplevelser man har undervejs. Der bringes
en del artikler fra udenlandske cykelblade, organisationer og om mulighederne for udfoldelser på jernhesten i det danske landskab. De første år er der ikke så mange ture i eget regi. Man
zapper lidt rundt imellem DCF’s og DVL’s
ture, hvor turlængderne for det meste er på 3050 km. Efterhånden kommer der mere og mere
gang i de længere ture, hvor Ernst er pioner
med ture på 100 km. Og mere til, i det sydsvenske landskab.

1976.
Dette år redigeres bladet af: Ernst, Johan og
Jens Thorsen. Kassen bestyres af Hans Verner
Neumann.
Turcyklisterne er via DCF’s medlemskab næsten fra starten aktive på de årlige A.I.T. rallies,
der for det meste finder sted i Europa. Der er
dog en enkelt gang et A.I.T. så langt væk som
i Japan. Naturligvis deltog der også her turcyklister. Her i denne spæde start er der næsten altid tale om enkeltpersoner eller meget små
grupper, der enten cykler hele vejen eller tager
toget et stykke af vejen, og ikke de mega fælles
transportarrangementer, der senere blev tale
om.

Foredrag. Klubaften Avedøre (2 billeder)

Henning Kjær-Hansen
1977.
Redaktionen af bladet varetages dette år af;
Steen H. Jens Th. og Annelise Broe. Hans Verner er fortsat kassebestyrer.
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1978.
AlT. rally i Harrogate. Steen Hommelhoff arrangerer fællestur til AlT rallyet, der finder
sted i byen Harrogate i England. Transporten
foregår med fly, tog og cykel frem til rallyområdet. På grund af tidsnød kom der ikke detaljer
fra Steen vedrørende dette arrangement og dets
afvikling. Vätternrundan æraen startes dette år
af Ernst, og de følgende år assisteres han af
Svend Aage Rasmussen. Det 300 km lange løb
afvikles dette år den 16-17. juni og 21 deltagere drager afsted med en bus der er ribbet for
de bageste sæder for at give plads til cyklerne.
Der overnattes henholdsvis i sportshal eller
privat. Det følgende år trækker dette arrangement hele 48 deltagere i 2 busser, og efterhånden kommer der både aftensmad og morgenmad med i arrangementet. Dette gentager sig
hvert år helt frem til 1987 hvor interessen klinger af og adskillige har hentet deres 10. løbsmedalje. Flere turcyklister benytter lejligheden
til at erhverve Skandinavien diplomet der som
bekendt opnås ved, foruden Vätternrundan, at
gennemføre Tronhjem - Oslo eller Finloppet
og Sjælland Rundt i samme sæson.
Vätternarrangementerne må betegnes som
klubbens gennem tiderne ret store succes.

Gormsen og Johan mod Søderåsen
1980.
Redaktionen varetages fremover af Steen H.,
Jens Th., og Annelise erstattes af Ernst. Hans
Verner holder kassererposten året ud, og i 81
erstattes han af Svend Aage Rasmussen, der
med fast hånd og overblik styrer kassen til
1987 og med ikke ringe succes, som man vist
ville udtrykke det i det jyske.

Isefjordsturen, Høve Bakke

Vætternundan - Motala

AIT-rally i Harrogate
1979.
A.I.T. rally i Luxembourg 7.-14. juli.
6 turcyklister deltager, 5 tager toget til Koblenz
og cykler langs Moselfloden, en enkelt tager
turen over England / Belgien, en cykeltur på
1500 km--ja-- selvfølgelig; det var Hans Verner.
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1981.
Dette års A.l.T. rally, 18.-25. juli, finder sted i
Holland i byen Ede. Ernst er arrangør af den
fælles bustur, der kører efter konceptet fra Vättern med at udtage et antal sæder for at gøre
plads til cyklerne. Undervejs overnattes der på
vandrerhjem, hvor vi ellers på senere ture kører
igennem med sovebus. 2 turcyklister vælger at
cykle hele vejen. På busturen opstår der nogle
særdeles bizarre episoder på et vandrerhjem i
Tyskland. Det viser sig at den stedlige vandrerhjemsleder er en meget autoritær disciplinelskende gammel militærmand. Denne brøsige
herre hundser straks rundt med de absolut ikke
disciplinerede turcyklister. Der må ikke ryges,
alle skal være hjemme på vandrerhjemmet inden kl. 23 osv. For at det ikke skal være løgn,
er der også sanktioner forbundet med overtrædelse af de stedlige regler - nogle uartige turcyklister må i gang med gulvskrubben som
straf!! Den stedlige kommandant må have haft
noget erfaring med fra en tidligere karriere i
nogle nok så berygtede lejre ??. Dog blev ingen aflivet. Fra dette år og frem til 1985 arrangerer forskellige aktører, bistået af Svend Åge,
en del endags bus-/cykelture fortrinsvis til Sverige. Men også Sydsjælland, Langeland, Fyn
og Tåsinge besøges på denne måde. Trailer til
cykeltransporten havde vi endnu ikke rådighed
over, så cyklerne optog ca. 20 siddepladser i
bagenden af bussen. Dette begrænsede deltagerantal forhøjede personprisen en del. Disse
arrangementer var dog alle fuldt bookede og
gav deltagerne mulighed for at besøge egne
uden for normal rækkevidde. Arrangementerne
krævede dog et meget stort forarbejde og nødvendiggjorde, at man afgav bindende tilmelding i god tid, hvilket måske er forklaringen
på, at denne tradition forsvandt.

1982.

Ernst Rasmussen træder ud af forretningsudvalget og erstattes af Niels Rosengård. Margit
Møller melder sig til jobbet som redaktionssekretær. Annelise Broe genvælges som revisor.

Vätternrundan
1983.
Året hvor det igen er tid til et radikalt redaktørskifte. Steen H.J. Jens Th. og Ernst M. R. erstattes af Hans og Jens Ryding. Hans træder
dog ud igen senere på året, men Jens slider adskillige redaktørpenne op, frem til 1990.
Turcyklisternes første eget rally finder sted i og
omkring vandrerhjemmet i Viborg den 26. juni
til 2. juli. Der er frit slag med hensyn til transporten til Viborg og en del cykler hele vejen
frem og tilbage. Steen H er initiativtager og arrangør for dette arrangement med 24 deltagende turcyklister. Arrangementet lægger op
til, at der køres ud til seværdighederne i mindre
interessegrupper med et fælles samlingspunkt
ved morgen- og aftensmåltidet. Rallyet var en
stor succes på trods af vejrgudernes ugunst
denne uge.

Hygge. AIT-rally Ede, Holland
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Efter Kalkgården
1984.
Vintertræningstraditionen starter op dette år
med udgangspunkt fra A.B.s baner ved Skovbrynet kl. 9.00. Ole Fels er initiativtager til
denne tur, der kører alle søndage vinteren igennem. I sommerhalvåret køres der ligeledes fra
samme sted mandag og onsdag kl. 18.00. Træneren er også her Ole Fels. Det er også året
for det 2. danske A.l.T. rally, der tager sit udgangspunkt fra Dyrskuepladsen i Roskilde den
22. til 28. juli. Dansk Cyklist forbund står som
den officielle vært og varetager det administrative, men det er Turcyklisterne, der tager det
helt store slæb med opbygningen og den fysiske afvikling af dette kæmpe arrangement. Der
opbygges et rallycenter med café og information. Det hele skabes helt fra bunden af en hårdt
arbejdende håndfuld frivillige, der er i gang 8l0 dage inden starten. 700 deltagere, og det er
meget flot i A.I.T. sammenhæng, kommer til
dette arrangement. De fleste bor i telt på dyrskuepladsen hvor et mindre areal ved staldene
er anlagt til formålet. Der er 11 nationer repræsenteret, og en enkelt deltager er kommet helt
fra Honolulu. Det var en kanon succes, ikke
mindst cafeen, der nærmest altid var fuld af
glade mennesker. Denne gav også et pænt
overskud til D.C.F. Der var flere ruter dagligt,
og med et godt kortmateriale og afmærkning
ved alle afdrejninger forløb det uden de store
problemer. For de aktive var det et virkelig
hårdt arbejde med 12 til16 timers vagter, men
humøret var højt og det blev tit til en mindre
nattefest når dagens arbejde var ryddet af vejen.

Turcyklister på Alpetur
1985.
Rokeringer i forretningsudvalget. Niels Rosengård træder ud, og holdet hedder herefter Jens
Spelmann og Steen Hommelhoff samt Jens
Ryding.
A.I.T. rally i Phalsbourg i det nordlige Alsace,
21. - 26. juli. 16 deltagere tager toget til Strasbourg og cykler de sidste km med oppakningen
mod teltpladsen, i et smukt kuperet terræn, der
tager pusten fra de fleste. Vejret viste sig fra
den varme side i rallyugen.
Det var også året, hvor turcyklisterne fejrede
deres 10 års fødselsdag. Søndag den 14. april
kl. 10. starter 50 turcyklister fra AB’s. baner.
Kortegen ruller roligt igennem foråret til første
stop på Kalkgården, et væsentligt sted for klubben, hvor der bydes på gammel dansk. 2. etape
går gennem Hestetangs huse over Farum og
frem til Bregnerød Kro, hvor der ventede et
meget sundt næsten vegetarisk festmåltid. Der
blev dog skyllet ned med mindre sunde varer.
Turcyklisternes legendariske appetit fornægtede sig ikke, og tjenerne var synligt nervøse
for, at vi skulle spise sølvfadene. Som det sig
hør og bør var der selvfølgelig kaffe og kringle,
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inden vi kørte hver for sig ud i det solbeskinnede forår. Banani sport var, som klubbens
“sponsor” selvfølgelig repræsenteret, og Ernst
M. Rasmussen blev ved lejligheden hædret for
værdifuld indsats for klubben.

”Tarzan”

Ole Sucksdorff
1986.
A.I.T. rally i Polen. Fælles busrejse til Rogoznik, der ligger i Katowice regionen i det sydlige Polen. Afrejse om aftenen den 18. juli og
hjemkomst den 28. juli om formiddagen. Arrangører Lene og Jan Bai Jensen.
Vi var indlogeret i nogle ferieboliger der tilhørte den stedlige sværindustri og oplevelserne
i den forbindelse var mangfoldige. Vandpumperne kunne ikke klare at pumpe vand til alle
husene, så vandet forsvandt på skift i de forskellige dele af bebyggelsen. Elforsyningen i
husene var underdimensioneret i en sådan

grad, at stikkontakterne var varmere end kogepladerne, kloakkerne kunne ikke suge osv, osv.
Det var den rene underholdning at gå på restaurant, da hele menukortet hver gang skulle gennemgås, før de som regel måtte indrømme, at
der kun var een ret at servere. Dette til trods
tror vi nok, at rallyet var et af de mere muntre
af slagsen, menneskene var venlige og imødekommende og den mad, man trods alt fik,
smagte rigtig godt. Et nok så festligt indslag
var under en festaften, hvor der blev serveret
pølser. 5 års planen for pølser var formentligt
blevet overopfyldt, men grisene må undervejs
være løbet tør for tarme da pølserne i stedet for
tarme var overtrukket med plastik, i en kvalitet
som vi i dag bruger til fryseposer. Disse måtte
vi så klemme ud som tuber, efter først med
møje og besvær at have skåret hul på enden.
Pølserne blev skyllet ned med den russiske
champagne, vi havde bestilt i denne festlige
anledning. Dette afstedkom selvsagt temmelig
højrøstet munterhed, ikke mindst da vi erfarede, at Hans Verner tilsyneladende havde
valgt at se bort fra, at det var plastik, der var
om pølserne. Han havde dog lidt besvær med
at skære dem over, men ellers gled de fint ned.
Til historien hører også, at champagnen var
særdeles varm og derfor nærmest eksploderede
ved åbning, med adskillige ramponerede loftlamper til følge. Der var nemlig stort set ingen
køleanlæg, der virkede i hele det område, vi
færdedes i. Denne periode var Polen endnu under kommunistisk styre, og bureaukratiet i forbindelse med arrangementet var en ren karikatur. Dette år træder Marianne Buch ind i forretningsudvalget.

Rally i Rogoznik i Polen
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1987.
Kasserer Svend Aage Rasmussen træder af
som succesfuld vogter af pengekisten efter 6 år
på posten. Klubbens beholdning var af flere årsager af en betragtelig størrelse, og planerne
for pengenes anvendelse var mange og vilde.
Der var bred enighed om, at kassebeholdningen skulle reduceres til gavn for medlemmerne
da dette ikke var nogen spareforening. Sv.
Aage afløses af Steen Hommelhoff der efterhånden har været hele raden rundt af tillidsposter.
Revisoren, der skal kigge Steen over skuldrene, er herefter Linda Norup Hansen.
Året bød ikke på større fælles cykelarrangementer, men selvfølgelig masser af gode ture
udi det danske landskab. Naturligvis, ikke
mindst takket være kassebeholdningen, var der
altid kaffe og lagkage til eftermiddagspausen.

Gedser, sover godt og grundigt i det. Fejlen opdages dog, og vi haster tilbage med sømmet i
bund blot for lige at se bagenden af færgen på
vej ud af havnen. Der returneres til Rødby,
hvor der ventes til næste ledige færge til Femern. Det hører med til tragedien, at vi har en
aftale med 2 turcyklister der venter i Travemünde (vi var desværre ankommet til Puttgarden), så da vi flere timer senere får dem samlet
op, er klokken 17.00 (vi startede på Sjælør kl.
7.00). Nu var turcyklisterne opsat på at de
planlagte arrangementer skulle holdes, så en
ikke mindre begivenhedsrig planlagt fælles
middag i Macon den næstfølgende dag udskød
ankomsten til Orange yderligere. Omkring
midnat rullede bussen op foran Hotel du Gare
med en lille skare meget utilfredse ordinære
Rubygæster der højrøstet beklagede sig over,
at Turcyklisterne havde forsinket deres ankomst med 12 timer. Ikke helt ubegrundet,
hvilket vi beklagede meget. Da der var tale om
campister, måtte vi hjælpe dem med overnatningen til den følgende morgen. Arrangørerne
af dette arrangement var Marianne Buch, Jens
Ryding, Jens Spelmann og Jan Bai. Dette arrangement og mange efterfølgende hjalp i øvrigt klubben af med sit store overskud. Klubben gav i denne periode et pænt tilskud til medlemmer efter et på aktivmødet fastlagt kriterie.

Gormsens yndlingsbeskæftigelse også i 1987
1988.
A.I.T. rally i Shropshire England den 23. til 30.
juli. Steen H. arrangerer fælles fly-/cykeltur for
16 deltagere. Dette år arrangeres også klubbens
første ferietur til Provence, og værtsbyen hedder Orange, en by der siden får stor betydning
for klubbens Frankrigsfarere. I samarbejde
med Ruby Rejser fra Århus, der også siden hen
bliver klubbens faste partner på udlandsrejser,
drager 29 personer af sted i sovebus til det solbeskinnede Provence. Turen er busselskabets
første fra Sjælland, og chaufføren kører til
Rødby færgehavn i stedet for Gedser. Alle i
bussen, der naturligvis godt ved at man ikke
skal under Guldborgsund for at komme til

Svend Åge, Grethe og Marianne
1989.
Kombineret A.l.T. rally / Semaine Federale
28.-7. til 7.-8.
Dette afholdtes i byen Feurs, der ligger ved
Loire flodens spæde start. Jens Spelmann, Lars

10

og Jan Bai står som arrangører for et busarrangement. Vi har booked hele bussen og bliver
kørt helt frem til rallypladsen. Det er første
gang, der åbnes op for en vis fleksibilitet, hvor
flere tager tog til Basel og kører over Jurabjergene til rallyet for herefter at returnere med
bussen. Andre igen cykler videre efter rallyet i
14 dage og returnerer fra andre destinationer.
Denne model bruges også i senere busarrangementer - det er ved denne lejlighed, turcyklisterne stifter bekendtskab med Semaine Federalearrangementerne og finder disse så velorganiserede, at vi fremover vælger disse oftere
end A.I.T. Facts. I turcyklisterne opstår der i
disse år mange små interessegrupper, der dyrker så forskellige interesser som: vinsmagning,
skiløb og high fidelity. Der opstår også en lille
trofast gruppe, der hvert år til påske rejser til
Provence for at besejre Mont Ventoux og derved give forårstræningen et spark. Eller er det
maden, solen og de gode Rhonevine, der lokker??
Vinbonde ved Orange med Tyrcyklisttrøje

Ved Trelleborg
1990.
Ny redaktør. Efter 7 år på posten, klubrekord,
forlader Jens Ryding tastaturet. Ny redaktør
bliver Vibeke Loch Nielsen. På forretningsudvalgsposterne sker følgende rokade: Linda Norup Hansen og Lars Bai Jensen træder ind, Marianne Buch forlader udvalget.
Jens Spelmann afløser Steen Hommelhoff Jensen på kassererposten.

1991.
Semaine Federale Internationale de Cyklo-tourisme afholdtes dette år i udkanten af Massif
Central. Værtsbyen var Le Puy en Valay. Der
deltog kun en meget lille gruppe turcyklister
(3). Denne sommer bød også på et 10 dages
cykelferiearrangement til Toscana 1. til 10.
juli. 32 forventningsfulde turcyklister rullede
afsted i sovebus over Brennerpasset og frem til
campingpladsen i Barberino Val d’Elsa. Denne
lille pittoreske landsby og i særdeleshed dens
campingplads viste sig at være en ægte perle
med den skønneste beliggenhed. Landskabet,
var på trods af de på kortet beskedne højder,
særdeles vanskeligt. Bakkerne gik simpelthen
lige op i luften og lå nærmest som perler på en
snor, så flade strækninger var sjældne. En
overraskelse var, at vejene en del steder ikke
var asfalteret. Arrangørerne var Lars og Jan
Bai, der fandt frem til stedet ved at sætte en
finger på kortet uden det ringeste kendskab til
Toscana overhovedet. Dog kom Lene og Jan
derned en uge før de øvrige og fik dermed lidt
tid til et overblik.
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Barberino val d’Elsa

sig i det hele taget meget synlig (røde bluser)
og blev forsidestof i den lokale avis. Nu kræver
det sikkert ikke megen fantasi at forestille sig
den belastning, 13000 mennesker var for det
lille samfund ikke mindst på kloaksystemet der
havde en del besvær med at transportere affaldsprodukterne væk fra området. En nærmere beskrivelse af problemet vil være upassende.
Nu blev det som nævnt i starten et meget vellykket og sjovt rally i et særdeles charmerende
landskab med dejlig mad og vin. Tillige var
vejrguderne os særdeles gunstigt stemt denne
uge. Rallyarrangørerne var John Mathiesen,
Lars og Jan Bai.
1992 var også året, hvor onsdagstræningen fra
april til september atter tages op, denne gang
med start fra Risby kl. 18.00. Der var fra starten lagt op til, at disse ture skulle være lidt ræs
med div. små spurter samt en afsluttende. Det
var første gang, der i klubregi var lagt op til ren
ræs, og der var fra start stor tilslutning til disse
ture. Der blev kørt på en nogenlunde fast rundstrækning, hvilket gav deltagerne mulighed for
at kende terrænet indgående. Turledere var
Lars og Jan Bai.

Bent Myhres vinsmagning
1992.
54. Semaine Federale i Alsace 1. - 9. august.
Værtsbyen dette år hedder Rouffach, en lille by
med 3-4000 indbyggere og et større antal
storke, der dog ikke var kommet helt frivilligt
hertil.
Dette utroligt vellykkede arrangement var på
alle måder et rekordrally. Turcyklisterne stillede med hele 50 personer (i een bus incl, cykler) og deltagerantallet nåede i alt op på 13 000
(incl, medfølgende familier). Rekordhøjt var
også det antal vinflasker, klubben slæbte ind i
bussen. Støjniveauet fra vores medlemmer på
campen var vist også rekord. Klubben gjorde

Sjælsø Rundt
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Sjælsø Rundt
1993
Den faste søndagstræning for sommerhalvåret
genoptages atter af Bert Due Jensen. Der startes fra Herlev Posthus kl. 10.00. Arrangementet fik ikke den helt store opbakning, dette ikke
mindst fordi der efterhånden var kommet ret
mange turarrangementer på kalenderen. Turcyklister har trods alt brug for en fridag ind
imellem.
40 års jubilæum hos vores mangeårige “sponsor” Banani Sport var der også dette år, og
klubben var selvfølgelig på pletten med et tillykke m.m. Turcyklisterne kører med Ruby
Rejser på 9 dages tur 2. - 11. august til Tjekkiet. 23 deltager i dette arrangement, der som
første stop på turen har Rejdice, der ligger i det
nordlige Tjekkiet. Området er med moderate
bjerge. Her overnattes på hotel med fuld forplejning i 4 nætter. Herefter går turen til Janske
Lazne, hvor der igen overnattes på hotel de sidste 3 nætter. Området her er med mange kurbade, så de ømme muskler kan plejes.
Dette luksuriøse arrangement var arrangeret af
Johan Knudsen.

1994.
Redaktørskift: Vibeke Loch Nielsen træder tilbage og erstattes af Niels Jensbøl. Der oprettes
en koordinatorpost til redaktionen, som skal
holde rede på ture og indlæg til bladet, være
bindeled til trykkeren samt pakke og distribuere bladet. Et ret stort arbejde. Første modige
mand på posten var Niels C.K. 56. Semaine Federale, fra 29.-7. til 8.-8., løber dette år af stabelen i byen Meer, der ligger ved Loirefloden
imellem Orleans og Blois. Området var overstrøet med Frankrigs kendteste renæssanceslotte, men derudover var det omgivende landskab ikke ophidsende. I pagt med turcyklisternes ikke ringe interesse for mad og vin var der
arrangeret en bustur til vinbyen Sancerre. Der
blev smagt på områdets berømte hvidvin og
dertil lokal gedeost i div. mere eller mindre
skrækkelige lagringer fra de helt ruhårede og
til de let grønligt langhårede. Derefter var der
en stor og festlig middag på 4 retter i en rigtig
hyggelig lokal kro. Med Turcyklisternes vanlige meget lidt dannede optræden var det et
sandt helvede for de hårdt arbejdende værter at
finde et tidspunkt, hvor tilstrækkelig mange
sad ned, så næste ret kunne serveres. De havde
ellers gjort rigtig meget ud af det, men desværre lader det ikke til, at Turcyklisterne, som
helhed har øje for den slags. (For en gammel
restaurationsmand er en sådan begivenhed en
sand plage).
Hjemturen fra rallyet gik over Paris med en
lille dag til rådighed for en rundtur i byernes
by.
Der var 33 turcyklister med på denne bustur,
der var arrangeret af John Mathiesen, Peder
Andersen, Lars og Jan Bai.
94 var også året hvor Peder Andersen forsøgte
sig som vejrprofet. Denne nye profet vedtog en
sen aften, at det den næstfølgende dag ville
blive en regnvejrsdag. Andersen så herefter
helt bort fra, at en lille skare den følgende dag
(glimrende vejr) troligt stod og ventede på deres turleder. Profeten havde arrangeret andre
aktiviteter med en anden turcyklist, der som
den eneste havde ringet og spurgt til vejret.

Tjekkiet. Rejdice og Janske Lazne
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Sémaine Federale i Mer, Loire
1995.
Igen et år at fejre for turcyklisterne. Nu var det
hele 20 år siden stiftelsen. Dette blev fejret
først med fest og siden en jubilæumscykeltur
til området ved Silkeborg.
I festen deltog 70 feststemte turcyklister til den
lyse morgen, med middag taler, underholdning
og bal til liveband.
Festen fandt sted i Lindeskovens beboerhus i
Glostrup. Festudvalget for dette fremragende
arrangement var følgende: Linda, Gitte Kofoed, Rose og Aksel Koplev, Peter K. Vibeke,
Jens Sp., Jan Wessmann.
Jubilæumsturen gik til Bryrup ved Silkeborg
søerne. 30 turcyklister deltog i dette kæmpe arrangement, hvor der var organiseret togtur til
deltagerne og lastbiltransport for cyklerne. Der
var dog enkelte forhærdede sjæle, som cyklede
hele turen. Der var fast overnatning ved Bryrup, på vandrehjem og i telt. Arrangementet
bød også på jub. middag med tale af Sv. Aage
Rasmussen, der causerede over klubbens fortid, nutid og fremtid.
Arrangørerne på dette fornemme arrangement
var; Else og Niels Jensbøll, Annelise Broe, Peder vejrprofet Andersen, Hans Verner Neumann samt nogle praktiske hjælpere.
Semaine Federale afholdtes dette år i Lons Le
Saunier, der ligger i kanten af France Comté.
Klubben havde dette år ikke noget arrangement dertil, men en lille gruppe tog derned på
egen hånd.

Jubilæumsfest
1996.
ÆgteTurcyklistarrangement: Skagen Festival.
En gruppe på ca. 8 kører 950 km. til Skagen og
retur på 14 dage. Turen køres med fuld oppakning og overnatning i telt. Arrangørerne for
dette gode initiativ er Niels Jensbøll og Niels
C.K. Toscanatur. 17. – 31. august.
Barberino Val d’Elsa er igen målet for turcyklisterne på denne sommerferietur - 44 personer
slår atter teltene op på den smukke skråning
bag byen. Denne gang er alle sejl sat til, og vi
råder over bussen i hele perioden. Derfor er der
nu programsat adskillige rene busture til kulturelle mål, bl.a. en tur til Firenze, hvor Annelise
B, er guide udi kunst og kultur. Der køres også
kombinerede bus/cykelture, hvor vi bla. køres
frem til de blå Appenninerbjerge for en rigtig
bjergtur, hvor der sluttes i den smukke kulturby Lucca. Stor smagning med middag på et
af Chianti’s bedste slotte samt et rigtigt afskedsgilde med taler sketchs, og hele den tyrkiske ballade blev det også til. Et besøg hos den
danske vinbonde Bent Myhre bør også nævnes.
Denne meget farverige personlighed med en
fremragende Chianti Classico er altid et besøg
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værd. Ikke mindst hans rabiate betragtninger
om den danske socialisme, der sugede initiativet ud af “hæderlige” forretningsfolk og nødvendiggjorde flugten til det, ” for driftige forretningsfolk” mere venligt stemte Italien??
Arrangører af dette arrangement var Lars og
Jan Bai med Annelise Broe som kunst- og kulturekspert.

Barberino val d’Elsa, igen
1997.
Linda N. Hansen udtræder af forretningsudvalget, og nye medlemmer på posten bliver Niels
C.K. og Gertie Ellebye.
36 turcyklister drager i perioden 11. - 24. august med Ruby Rejser til byen Eger, der ligger
i det nordøstlige Ungarn. Et bjergrigt kulturområde med gammel vintradition. Der overnattes på campingplads, i hytter og telte, og
som noget særligt var der morgenmad inkluderet. Desforuden var der også restaurant til rådighed på campingpladsen.
Bussen er til rådighed under hele arrangementet. Der arrangeres bus/cykeltur til Slovakiet og
til Ukraine, dette sidste dog med ringe succes,
da det viser sig, at deltagerne ikke må komme
over grænsen. Dette på trods af at alle papirer
er klaret hjemmefra med betaling for visum og
det hele. Vi havde fået transitvisa i st.f. turistvisa og kunne kun rejse ind ad en vej og ud ad
en anden. Vi turde ikke tage besværet med at
ændre på det i selve Ukraine, hvilket var kravet. Ellers bød Ungarnsturen på adskillige kulturelle arrangementer med vinsmagning, ølfestival, musik o.s.v. Et alsidigt udbud arrangeret
af Ingrid og Johan Knudsen.

Vinarrangement i Ungarn
1998.
Lars Bai Jensen udtræder af forretningsudvalget og erstattes af Bert Due Jensen.
Med afslutningen af blad 3 dette år forlader Niels Jensbøll redaktørposten efter 4 forrygende
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år med stor succes for “Turcyklisten”. Koordinator Niels C. K trækker sig også, da han agter
at erstatte det ærke Københavnske domicil
med Ringsteds blide landskab. Finn Kristensen
overtager det vigtige koordinatorarbejde og
Lene og Jan Bai danner et redaktionelt kollektiv; denne trojka sad nogle år (og ventede på
lejlighed til at hoppe af, ha, ha) på posterne.
60. Semaine Fédérale Internationale de Cykotourisme 1. - 9. august. Dette år er værtsbyen
(tvilling byerne) Charleville Méziéres, der ligger i det nordøstlige Frankrig på grænsen til
Belgien. 36 turcyklister deltager i dette busarrangement.
Området viser sig at være pænt anstrengende
på trods af de på kortet beskedne højdeforskelle.
Byen bærer præg af, at området har mistet en
stor del af sit industrielle livsgrundlag, og der
fornemmes en del sociale problemer. Da der
var ret markant døgnbevogtning af rallyområdet, og alle nattevandrere blev råbt an og kontrolleret, blev vores ophold helt problemfrit.
Arrangører af rallyet var; Birgitte Bohnstedt,
Aksel Koplev, Peder Andersen, Gertie Ellebye
og Jan Bai.

1999.
I dette år er forretningsudvalget sammensat
som følger: Bert Due Jensen, Gertie Ellebye,
Finn A. Kristensen og Jens Spellmann om kasserer. Denne fortrinlige og tapre skare sidder
endnu her i det 21. århundrede, dog sammen
med Aksel som afløser for Finn K., men sammen med Lene og Jan Bai som redaktører og
Finn A. K. som koordinator.
Dette var også året hvor AIT rallyet for 3. gang
hjemsøger Danmark, og denne gang havde
Fynboerne påtaget sig ansvaret. Det viste sig at
være de helt rigtige folk til dette arrangement,
der med 700 deltagere og et guddommeligt vejr
blev en fuldtræffer. Nu var der jo også det
smukke fynske landskab at fremvise; et ikke
ringe aktiv. Det blev en forrygende uge for ca.
30 turcyklister, der var draget til det fynske i
biler, med tog/cykel og på cykel hele vejen.
Denne sidste gruppe havde den udsøgte fornøjelse at køre ud i en rigtig vestenhyler og returnere med en ikke ringe østen lige på næsen.
Denne uge gav med garanti masser af fremtidige udenlandske turister til det fynske landskab. Arrangørerne burde have en medalje fra
turistchefen på Fyn.

Charleville, Mézières

Tur i Skåne

Nyt klublokale
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Tanker efter 25 år.
Det har kun været muligt at holde vores møder
og talrige arrangementer i kraft af flittige medlemmer, der har brugt masser af tid og kræfter
på at åbne, lave kaffe, servere og rydde op. I
den spæde start blev dette varetaget af klubbens stiftere og siden hen af et utal af klubbens
aktive, ingen nævnt ingen glemt. Det skal ikke
her skorte på en opfordring til nye folk om at
tænke på disse funktioner også. De er mindst
lige så nødvendige som turene, for at holde
sammen på klubben.
Rumfærge og himmelfærd?? ---- næppe, end
ikke i en fjern fremtid, men hvad så? Turcyklisterne har i de forløbne 25 år været igennem
adskillige stilepoker; ægte touring med telt og
fuld oppakning, lange endagsture med fuld
skrue, hyggeture med fokus på natur og kultur
og flere til.

Hvilke tendenser tegner sig her og nu? Ser man
på gennemsnitsalderen, ligner det ikke ligefrem en ungdomsklub, så de lange udmarvende
tempoture er sikkert på vej i mølposen. Snarere
sporer man en gryende interesse for cykling
med kulturelt indhold og ture med vægt på det
sociale samvær. Kombinerede cykel- og vandreture er fortsat meget populære. Er der basis
for igen at genoplive de meget populære bus/
cykel endagsture med mulighed for at komme
længere væk og tid til sightseeing? Eller åbner
de nye broer, kombineret med tog/cykel, for
nye muligheder (det tager kun 40 min, at køre
fra Kbh. til Malmø og 90 min. til Odense).
Mange andre muligheder venter kun på at blive
opdaget, så med den aktive skare, der allerede
er i turcyklisterne, og de der kommer til, kan vi
alle fortrøstningsfuldt skue frem mod de næste
25 år.
Jan.

Efter referatet af de første 25 år fortsætter Johan beretningen med 15 år mere.
2000.
Efter de dybsindige betragtninger om fremtiden er vi blevet klogere, og igen er klubbladet
kildemateriale. Foreningen er fulgt med tiden
og har fået en hjemmeside på internettet. Den
bestyres af Thomas Dyrving og Lars Bai Jensen.
Efter at have varmet op med vinsmagning i Papillon vinhandel i februar, løb 25-års jubilæumsfesten af stabelen i marts i Pederstrupgård.
Der var 50 deltagere, som bl.a. hørte Hans Verner causere over emnet ”Originalitet, mærkværdighed og positiv besynderlighed”, der
kendetegner en del medlemmer.
Festen blev fulgt til dørs af en alsidig jubilæumstur til Kongskilde friluftsgård på 5 dage og
”rundet af” ved Semaine Federale i Bourg en
Bresse.
Af andre sjove aktiviteter var deltagelse af
flere af vore kvinder i Alt for Damernes kvindeløb, Katjes kvindetriatlon m.fl.
På jubilæumsåbningsturen fik vi helt usædvanligt lov at cykle bag indhegningen til Københavns Lufthavn.

I de tunge udvalg trådte Jens Spelmann ind i
st.f. Lars Bai.

Michael underholder i Pederstrupgård
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På vej til Kongskilde (2 billeder)

2001.
Det var året for klubtrøjer i nyt design og for et
alvorligt januarmøde om at bevare og gerne
øge medlemstallet.
Endnu en forårstur til Provence ved Mont
Ventoux blev det også til som optakt til det velbesøgte Semaine Federale i Crest, begge ture
stadig med bus fra Ruby.
På aktivmødet tilbød Aksel Koplev at overtage
hjemmesiden fra Jens Spelmann.

Vores pavillon i Crest

2002.
Nytårsfrokosten dette år faldt næsten sammen
med Finn Gormsens 70-årsdag, og det fejredes
behørigt. Tilmed var Gormsen i særdeles nobelt og ærbart dækkende antræk i modsætning
til varmere og mere solrige dage, hvor nævnte
antræk kunne være svært at se. Men ellers var
han høflig, galant og beleven overfor enhver,
som han altid har været.
I marts omkom Jens Ryding i en trafikulykke;
han blev 36 år.
Turcyklisternes svar på Eilif Krogager og Simon Spies var sommerturen til Italien med 1
uge i Umbrien + 1 uge i Toscana. Ledere var
Aksel og Jess. Bussen var med os alle 14 dage
og bidrog til en varieret oplevelse.

Gormsens 70-årsdag + nytårsfrokost i Voldparken
2003.
Verner Kristiansen blev 75 og Bananen 80 år.
Semaine Federale i Aurillac bragte igen mange
Turcyklister på sommerophold i et stegende
varmt Midtfrankrig, hvor ambitionsniveauet
for alle gøremål måtte nedsættes og væske- og
saltindtagelse øges.
AIT rallyet var i Svendborg med en god klump
Turcyklister blandt de i alt 821 deltagere.
I blad 4/2003 under overskriften Glædelig Jul
vies side 3 og 4 til sprogbrug og holdninger fra
redaktion og koordinator, der ikke er sat mere
på spidsen, siden beskyldningerne føg mellem
Lise Weng og Steen Hommelhoff i klubbens
tidlige år om korrekt dansk sprogbrug. Det
hedder således:” --------vi kan være stolte af
klubben, ingen grund til mindreværd, selv om
det desværre ikke vælter over dørtærsklen med
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nye medlemmer. Da de eksisterende medlemmer helt lever op til karakteristikken O.M.P.B.
(originalitet, mærkværdighed, positiv besynderlighed), er det komplet uforståeligt, at tilgangen til klubben er så svag. Så får den sunde
fornuft et skud for boven ved manien med chikaner på vejene, som sjældent er ens, fordi
tumper og kringelhjerner har designet hver deres yndlingschikane. Disse fantasifostre er
cyklet lige igennem alle tekniske forvaltninger
og ud på gaderne. Disse trafikdæmpende foranstaltninger skal dæmpe nogle få bilisters
trang til at blæse på alle love, men giver en siksakkørsel til fare for alle. Så får støjskærmene
et skud. Så tages fat på international terrorisme, hvor statskasserne åbner for oprustning,
et mantra, der kan få gud og hvermand til at
deponere deres sunde fornuft i Fandens forgård. Konklusionen er, at raketter ikke skal
fjernes med raketter; se blot i Mellemøsten.
Konklusionen er også, at galninge får for megen presseomtale. Den helt røde tråd er så, at
hvis alle går i ukritisk selvsving, kan vi ikke
færdes frit på cykel i den store verden”.
Jan og Lene antyder på aktivmødet, at de ikke
vil fortsætte ubegrænset med at lave klubbladet.

Jan Bai omtaler igen i år sin glæde over klubbens sære originaler, som samfundet udenfor
desværre mangler.

Peder og Jan på Farum sø

Semaine Federale i Cernay

Gormsen i bjergene
2004.
Mallorca begynder at røre på sig, idet 7 turcyklister laver deres egen private tur dertil.
De traditionelle roture på Farum sø suppleres i
år og næste år med en vikingeskibstur på Roskilde Fjord.
Så fik vi endelig ny redaktør: John Mathiesen.
Vi var igen til Semaine Federale i Cernay, Alsace; som sædvanlig en pæn flok.

2005.
Returcyklisterne opstår. Det er arbejdsledige,
der cykler hver uge en formiddag efter at have
spist morgenmad hos en af deltagerne på skift.
4 ærværdige medlemmer har på 2 vintermøder
diskuteret klubbens fremtid/ophør pga. et lidt
vigende medlemstal. Konklusion: Vi har en
fremtid, når flest mulige bidrager med aktiviteter, gerne med lidt fantasi.
I maj var der 30-års jubilæumstur på 4 døgn til
Bornholm med fint deltagerantal.
I bladet blev der argumenteret for og imod
Finn Gormsens afklædthed, især på hans egne
fotos, men Gormsen lod som ingenting.
Da det ville blive dyrere fortsat at være i
ABC´s klublokaler, besluttedes på aktivmødet
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at opsige lejemålet og søge nye lokaler under
Københavns kommunes fritidslov. Vi fik disse
på Valby nye Skole imod at blive omdannet til
en forening med love og generalforsamling og
bestyrelse og alt det der. Formand blev Bert
Due Jensen med Aksel, Gertie og Hofgart i bestyrelsen. Øvrige funktioner (udvalg) uændret.

Vimperk Tjekkiet
På generalforsamlingen blev Lissy Chr. Nyvalgt som kasserer. Resten uændret.
Åbningstur
2006.
De nye klublokaler blev indviet i Valby nye
Skoles kantine. Der er højere til loftet, end vi
var vant til.
Flemming ”Tarzan” Frederiksen, et livshumørstykke, døde 70 år gammel.
Den nye redaktør, John Mathiesen, er meget
aktiv med især tekniske artikler i bladet.
Sommerturen gik i bus med Ruby til Bøhmen.
På 2 uger boede vi først på en landlig pension
og dernæst på hotel i en mellemstor by. Der var
mange deltagere i strålende vejr.
Jan og Lene kunne berette, at det hyggelige
vandrerhjem på Romeleåsen er transformeret
til konferencehotel. Suk!

Penzion a Krumfova, Tjekkiet
Hans Verners arm i ispose

2007.
Johan fik en del af klubbens medlemmer til at
udfylde et skema, så planlæggere har noget
mere konkret at gå efter for kommende sommerferieture.
Man prøvede at arrangere en spise- og danseaften i Brønshøj kulturhus, men tilslutningen
var for ringe.
På nytårsfrokosten markerede Gormsen, at han
blev 75 år næsten på dagen.
Den planlagte ferietur til Frankrig+Tyskland
havde for få tilmeldte, men Ruby hjalp med en
sidsteøjebliksrejse til Kitzbühel i siddebus.
John M. havde bl.a. et indlæg om damecykelbukser med lynlås bagi, som er blevet testede
og godkendt.
På generalforsamlingen blev Johan Knudsen
ny formand. Ellers ingen ændringer.

Eftermiddagshygge i Kitzbühel
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2008.
Vibeke Rasmussen døde.
Sommerturen gik til Harzen med Rubybus og
24 deltagere. Vi boede i vandrerhjem i
Schierke. Liggebus var unødvendig, fordi køretiden ikke var så lang.
På generalforsamlingen var der genvalg. Det
var også her, sommerturen for 2009 blev annonceret til det sydlige Bayern. Desuden annoncerede Finn Ø. og Johan en Mallorcatur
med fly i 2009.

Årets egentlige sommerferietur endte med at
blive med fly til Corsika, hvor næsten alle lejede MTBcykler.
På generalforsamlingen blev Flemming N. nyvalgt til bestyrelsen i st.f. Gertie, og Marianne
Ryding afløste John Mathiesen pga. hans sygdom.
Lissy Christiansen døde sidst på året.

Ferie på Corsika (2 billeder)

Erik i sin cykelkælder

2009.
Flemming N. indfører ny tradition, nemlig
grillklubmøder i Vestskoven i juni, juli og august, hvor vi ikke har adgang til klublokalet.
Det har siden vist sig at være en god idé.
Mallorcaturen primo maj samlede 14 deltagere
i Alcudia i det ideelle vejr.
Efter at Jan og Lene Bai i mange år har lagt hus
til det årlige turplanlægningsmøde, takker de
nu af. Det holdes fremover i klublokalet.
I bladet har Bert et indlæg om en skarp inddeling af vore ture afhængig af hastighed og
længde, så folk bedre ved, hvad de går ind til.

2010.
Finn Gormsen døde i januar.
35-års jubilæumsturen gik til Vordingborg
vandrerhjem i 4 dage og huskes for en hel del
regn og fælles morskab.
Klublokalet på Valby ny Skole giver for meget
besvær, og vi får organiseret et nyt på Sct.
Annæ Gymnasium i et dobbelt klasseværelse
med IT-udstyr og vask, så vi stadig kan lave
kaffe.
En udsøgt Turcyklistskare deltog i cykelturistugen i Viborg, som sædvanlig arrangeret af
Cyklistforbundet.
Ligeledes tog en gruppe barske Turcyklister til
de høje franske alper med Ruby Rejser.
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På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen, men som noget nyt valgtes en klubaftenkoordinator til at holde styr på de aktiviteter, der netop ville være på klubaftenerne.

Den store sommerferietur gik med Ruby rejser
til det nordlige Tjekkiet til byen Decin, hvor vi
boede på pensionat.
Der blev også tid til en forlænget week-end i
Svendborg foruden cykelturistugen i Kolding.
På generalforsamlingen skiftede vi formand til
Knud Hofgart, og Marianne Ryding blev nyt
bestyrelsesmedlem.
Vort mangeårige medlem og eksredaktør John
Mathiesen døde.
Knud Hansen og Merete Jørgensen har ganske
stille markeret sig som bl.a. tovholdere for onsdagsturene, alm. ture, vintertræningen, hjemmebagt brød til klubaftenerne m.v. Sammen
med alle andre, som påtager sig opgaver, vidner det om en stadig aktiv forening.

Jubilæumstur Vordingborg (3 billeder)

Forårsstemning
2012.
Den store tilslutning, der tidligere år fra Turcyklisterne har været til Semaine Federale, er
nu på et særdeles beskedent niveau.
I år er der som nogle tidligere gange tur til Susanne Sindbergs landsted med overnatning.
Hofgart havde en 3-dagestur til Kalundborg
vandrerhjem med god tilslutning.
28 Turcyklister var taget til cykelturistuge i
Rudbøl arrangeret som sædvanlig af Cyklistforbundet. Det var varmt med masser af sol.
Bestyrelsen m.v. fortsatte uændret.
2011.
En gruppe Turcyklister tog til Mallorca i maj
og lejede racere der, men én vendte først hjem
et stykke tid efter de andre. Det var Erik Carlsen, der brækkede lårbenet i en nedkørsel og
måtte ”inspicere” et par hospitaler på øen.
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Cykelturistuge i Rudbøl (2 billeder)

2013.
Der var igen Mallorcatur i forsommeren forestået af Aksel og Marianne.
Desuden afholdtes en særdeles velbesøgt sommertur til Harzen, hotel i Goslar, med bustransport ud og hjem og cykler som sædvanligt i
bussens trailer.
Flemming N. og Knud Erik stod for det meste
af det praktiske.
Grillklubmøderne i de 3 sommermåneder i
Vestskoven fortsætter stadig godt besat ledet af
Flemming N.
Vi udfører fortsat et stort arbejde som poster i
Sjælsø Rundt arrangementet.
Hofgart diskede igen op med en 3-dagestur, nu
til Vejle vandrerhjem og med fint fremmøde.
På vemodig vis lukkede Banani Sport, efter at
have betjent cykelentusiaster i 60 år og specielt
os i vores startperiode.
Heller ikke i 2013 må vi glemme cykelturistugen i Skælskør med 95% strålende sol og
varme og et stort arbejde med arrangementet
fra Turcyklisterne, hvor Tom Kristiansen bl. a.
var en uvurderlig lokal guide.

Ferie på Mallorca
2014.
Dette år havde naturligvis også et varieret sortiment på programmet. Hverdags-, vintermotions-, sommermotionsture, Mallorcaturen,
Oksbølturen, Madrid-Lissabon, vor deltagelse
i Cykelturistugen i Vejen, den tyske Cykelturistuge foruden alle de ”normale” ture samt
grill- og alm. klubaftener. Vi fik præsenteret og
givet bestilling på nydesignede klubtrøjer.
Vort medlemstal er efter et mindre skred igen
over 100 (nemlig 103 oplyst på generalforsamlingen). På generalforsamlingen trak Marianne
sig fra bestyrelse og redaktørjob. Ny i bestyrelsen er Erik Carlsen. Ny redaktør er Lone Belhage. Jubilæumsarrangementet 2015 blev efter
nogen diskussion og afstemning sat til Odense
med ophold på vandrerhjem. Vinterfjeldugen i
uge 6 fortsætter i Norge i 2015.
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