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Der var ikke indkommet forslag
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valg af to bestyrclscsmedlemmer
På Valg var Ca.l Johan ogAksel Risbjerg. Carl Johan lod sig
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genvælge uden sværdslag
mens Aksel måtte overtales. Det blev allså genvalS med ak
klamarion. Som suppleanl valgtes MarL Slol
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Curt fortahe om en spændende udvikling i Holland. hvorto
IIPv-cyklister var inviteret til at deltage ict almindeligt cykel
1øb. Dog således at HPV-ryttcrne skulle starfe lizr feltet og ikke
måtte indbentes.
Den cne ry ner er ned silÅerled Bram Mocn'.
Johannes Lund foftalte, at spørg€skcmauDdersøgelscn vedrørende
andcrledes cykler nu cr \.ed at være færdig. Undersøgelsen vis€r
\1.a. ejer< åf liggtlyk.er fakrirk brugcr dem i
"r
det daglige. Resuitaret lremlægges på eD cykelkoiference i
Trondheim i sluhinSen afjuni.
Om Storebælt kunne Johanncs beretle, at d€n udvalgtc trai
ler er ct rimeligt kompromis.
Desværre ser det ikke ud til at den vil være færdig til åbnin
gcn afbrocn. overførslen af cykler er altså ikke på plads lil
tiden. T øvrigt har Johannes og Thomas Krag været gennem
broemes servic€turmeler, som er så store, at de let tillader

cykling.
Knud Cjevert foreslog at de deltagende HPv-cyklistcr forsøg
te at koordinere deres start.
Afslutningsvis gEnn€mgik Niels Greve status for llPV-EM i
Roskilde i august. Proglammet er fastlagt og rutem€ er god
kendt. Et stort problem har været ovematningsmuligheder.
Niels opfordrede stærk til åt alle påtog sig een ( I ) opgave.
for arbejdsbyrden var nu ved at vokse ham over hovedet.
Referenten vil lade denne opfordring gå videre også til de
medlenmer, som ikke var
stede.
ReJerent : rI'alt he r Knuds en
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n rigtig iav speedcykel er lidt sv?er at låve med forhjulstEek
fordi kronrør og
skridtet helst skal falde sarlF
men. Hvis man skal under 60
cm med seedehøjden, bliver
man altså nødt til at komme
under kronrøret. Def er også
en grænse for, hvor iangt det
er forsvarligt at l:egge kronrø
ret ned, for så ekser hjulene for
meget for hinanden under
drej.
Cyklen blev bygget 09 kørte
udmærket, til den kom op i

fart, så blev den meget følsom
over for kaclencen, og den
skulle styres med hård hånd.
Det ville være uudholdejigt på
en tur på over 300 km. Efterløbet var kun 3cm, og kranken
var placeret 30 cm over sædet.
Det valgtejeg at ændre. så efterløbet blev 6 cm og kranken
kun 20 cm over seedet.
Helt godt blev det ikke.jeg
måtte bare leere at køre på
den, som den var. Det erjo 09så sværere at holde balancen,
når man ligger så lavt. Helt
glad for den blevjeg ikke. Jeg
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stod tit 09 gloede på den. Det
var_Jo noget af en opgave og
9å ind og ?endre kronrørsvink
len. Ville den så btive OK? Det
var nok det bedste at prøve
i9en.
lil DM havdejeg regnet
med at have cyklen med ; men
leg droppede del for det var
for !ollet at have en speedcy
kelmed, somjeg ikke turde at
køre stærkr på. Jeg kllnne og
så have lavet en lille qipsåfstøPnrng og taget med i en
montre.
Sjælland Rundt nærmede
sig, 09 en uge før fikjeg skåret
stellet op og lagt kronrøret no,
get mere ned. Sædet blev hæ
vet lidt igen, og nu virkede det
ret logisk at trzekke bagh.rutet
lidt ind under sædet. Det ville
give lidt af den manøvredyg-
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tighed tilbage som blev tabt i
den ændrede kronrørsvinkel.
Nu, dajeg var igang med at
zendre bagenden, kunnejeg
jo lige så godt prøve, om det
var mulrgt at lave et system
med et heJseværk, som kunne
betjenes under kørsel_
20 cm måtte være et passen
de stykke, og en tale med en
udveksling på I til 4, hvorjeg
så kan trække isnoren henne
ve(t kronrøret. Systemet er ret
genialt, forjo l.engere nåkken
kommer ned, jo spidsere btiver
kronrørsvjnkleh, og dermed
forbedres stabi'iteten ved høj
fart. Når man så kommer til
mere bym?essig bebyggelse,
hæver man nakken 20 cm.
Cyklen bliver lidt korterg kronrørsvinklen ljdt stejlere så sidder man lidt høiere og kan

bedre manøvrere med en ljdt
mere,evendecykel. ombygningen tog lidt l?enqere tid
end beregnet. Fredag aften villejeg i seng ved 6 tiden, såjeg
var fri5k tilat køre kl. 3.06. Jeg
blev færdig, 09 en prøvetur på
2 km, var nok til at konstatere
at styfingen var en del bedre.
men man må satse lidten
gang imellem. AlJerede på vej
ti, Køge fandtjeg ud afat håve
tasken under sædet og proppet op over nogle udlente
cyklelslanger, ikke er s.erligt
smart. Slange.ne sidder fra styret og er fastgjort j baghjulsoph:enget. De sidder der for at
stabilisere styrel hjælpe med
aEedringen o9 aflaste krorF
rørslejerng men at være taske

holder også er ikke helt så
5mart. Tasken sidder alt for
fa5t, is?er når der er noget i

den. To mindre tasker på hver
sin side af den forreste del af
baghjulet vilv.ere at foretreek,

harjeg nu placeret
drikkedunken, en stor sodavandsflaske med en plastikslange l, et system som er udmærkef man skal lige vaenne slg til
at få placeret slangen, for ellers hænger den gerne ind i
hjulet.
Vi mødtes på Køge torv: Aksel Risberg, Karllohan Runge
Andersen, Ria Hessier, Carsten
Søndergård, o9 undeftegnede
fra HPV club Danmark. Ttl at
begynde med fulgtesjeg med
Akelj men desvaerre måtle
ke. Her
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jeg stoppe ret hurtigt. fordi en
krog fra en elastik hang og då
skede. Så komjeg til at følges
med de andre, men ikke ret
længe, dajeq godt ville køre
lidt stzerkere. Nu var der et mål
i at indhente Aksel. Da vr er
megetjævnbyrdige, var det
noget af en udfordring, men
med min noget lettere cykel,
end denjeg er vant til, ville det
ikkevære umuligt Cyklen kG
rer nu også helt godL Jeg skul
lejo også lige have vænnet
mig til at køre på den, og til at
begynde med holdtjeg stor afstand tilstore grupper af cykler; men efterhånden passede

cyklen mig helt godt,jeg gled
ikke bare bagud afde flokke
der efterhånden kom ret langsomt. I en flok er der en tendens til atFgte en, men så når
de fø6te har overhalel falder
hastighedeo og efter få mF
nutter i lze afen gruppe var
der kræfter til at tage kampen
op igen. Det lykkedes dog ikke
på noget tidspunkt at hægte
en større gruppe ai Ned ad
bakke gennem byer med skar
pe sving blev der trådt igerF
nem.
Efter | 85 km på depotet i Kr.
Stillinge såjeg Aksels cykel. Jeg
parkerede lige bag ved den,
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mensjeg provianterede, men
Jeg så ikke noget til ham. Cyklen holdt der stadig, daJeg
kørte. På næste depot i svebølle mødtes vj, 09 snakkede lidt.
Jeg kom først af sted, men
blev senere overhalet af ham
op ad bakke, hvorJeg havde
valgt at gå, for at skåne bene
ne lidl for cyklen er meget
høJt gearet. De store klrnger er
42 go 56 og l3- lS.bagpå. Da
der kun er to bakker på hele
Sjælland Rund! med sa megen
stigning, giver det ikke det helt
store problem, men en I l-24
vilJeg nok ændre den til, når
den er slidt op Aksel blev ind'
hentet igen, og vi fulgtcs nogle kilometer, men så stakjeg al
og det lykkedes at komme
først i måI. | 27, time toq det,
og det erjeg meget tilfreds
med.
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Nok harjeg kørt turen hurtlgere, men det var ogsa I en
gruppe somJeg daglrgt trænede sammen med Min nuvaerende daglige kørsel overstF
ger sjældent 20 km; men me
get af det foregår på en ret
stor cykel omtålt isidste nr af
bladet.
Rammen med plastikslanger"
ne gjver et behageligt sæde
som inqen tilvænning behøver, og den kan indgå i den
bzerende konstruktion. Det er
noget der sparer v?egt. Det er

stadig muligt at komme l.en
gere ned i vægl da hJulet nu
sidder l?engere inde under sæder, og derved gjver mindre
belastning a sædet.
Der var lidt regnvelt På ttj'
ren, og selv om det er monte'
ret skerme På begge hjul, slog
sprøjtet fra forhjulet op under
sædet. som af gode grunde ikke er tæt, for man skaljo af
med sveden og slangerne tog
ikke det hele heldigvis var mln
taske udstyret med et stykke
Ijggeunderlag, somjeg så kunne sidde på. Svedproblemet
var heller ikke så stort såjeq
lllcv siddende på liggeunderlaget resten af turen, og vejen
var også våd i perioder
Det lykkedes at få en laekker
cykel. Det med højde indstillin
gen skal der arbejdes lidt mefe
med, for den gik fast, fordisnoren gik af rullerne. Ideen er ellers god nok.
Det sidste stykke i modvind
fra Fårevqile sænkedejeq s?edet helt. Der er noqle få situationet hvor det er en ulempe at
ljgge så law og her vaigteJeg
at stå af cyklen, det er også
dcjiigi at få ryggen åf s?edet
en gang imellem.
Det har været meget int+
ressånt at udvikle cyklen.Jeg
regner med at have den med
til EM i Roskilde
Hans Jørgen Pedersen
lrPV DK
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