Michael Andersen med
2 nye mountakbike

liggect*ler neqet i stn
ned dem det var med
til Elt|. Ctklerne er

meget velKørende o9

I

en Banan så

swet og sq\å
Odensecykel

fo6kelli9
udgave.

Udstillingen i

Derefter var uffe H.jort
der med sine cyklcr, hef
er det rjgtige profesjon'
elie look med lakerede

Odense
den 2l-3-99,
Odense afdelingen
havde inviterct til udstil'
ling iBadstuen.
Det er åJtid herligt at
skulje på en tur både som
aktiv og passiv. ogjeg er
da så heldigt stillet. at fa-

Vjvar rnange der uclst

I

lede. o9 der var iorbavsende man9c Desøgc,loe.
så der var hele tidcn

månqe rnteTeSsereoc ocr
viJle se og høre, det med
at prøve vår altså jidt svæ'

milien for det meste er
Jeg var inforrreret om,
at der var Degrænset
piadt men det er ikke
meget mer' besvær at
b/lde traileren oP, og så
står de andre cykjer så
godt op åf ..1ånge Håns'

Denne gang håvdejeg
ikke de helt store nyhe'
der, kun nogle skjtser:
den ene tilen JilJe handy
bldcykel, en anden tilen
foldecykel, og en tredie til
en cykel med helt lukket
transmission. For at have

lidt nyt med, der kunne
køre. havdeJeg sat et foF
hjul på en ethjuler Jeg
håbede på, at det ville
lefte min vej tilat køre på
et J.t!|. En sådan cykel
findes. forjeg fik at vide,
at den skulle både kunne
dreje ved for- og baghjul
for at v:ere helt rigtig.
8ørnene var lidt skuffede over den lijle plads,
for der var ikke nogen
bane til at køre rundt på.

cykler, kulø(e brochu'
rer o9 en solid stander.
han havde også tåget
noglc banancykJer med,
5om børn kunne prøve.
Banan(yklcn er også
bleve! en stor artikelfor

cyKer.

Ved srden var Søren
Bendsen med sin helt
nye fuldkåbede speed
cykel. den ser 5pæn-

blikke.
Det vår ikke me9et snak
med de andre det blcv t I.
men der vår rkke så ang

håbctatse den tilDM.

Lrqe ved siden åf vores

stand srod Knud Gjervåld.
med srt nye airenskoleprojekt. der havde været
l-l på holde! og de havde

f.erdigoort

16 cykler, m-

ponerende stårt og han
var indstillet på at fort$eme.
CykJen minder meget

om den de l?ver i
Odense, Den er også
både let 09 let at byqge
og køre På,jeg har også
seJv haft brugt modellen
dog j børnestørrelse,
Knud har lovet at skrive
om projektet.

DM,
Niels Jørgen VaJlentins
o9 Jøtgen Høibetgs

forhjuistrukne meget forskellige og meget vel"
l<ørende. Jeq hat

Thomas Kjier Andcrsen var der med sin me
get vindende oq fiksc

Jeg Jod et par ai mine
cykler bllve udeniof, og
det var der også andre
der øorde, det har må5ke
også fanget en dels

tid tilDM. Her plejer dcr
at værc fig lejlrqhed !l
snaK o9 prøveKørser

den før omtalte Odensecykel med ilidt forskeiljg
udgave. Brjan havde en
helt ny model med også
meget enkelog den blev
også godt vist frem ved

dcnde ud oqjeg havde
Hån håvde også sin me

get handy bagkåbecykel med, her kan bag-

kåben med szede tages
af som taske Jeg brugte
ideen ljdt men på min
cykel sidder bagkåben
fast o9 ryglænet fungerer som låq.
Ovre ihjørnet var M|

chaelAndersen rned 2
nye mountainbike li9gecykler meget istil med
dem der var med til EM
Cyklerne er meget velkørende, og p?ent låvede. Den kan desværre
hverken købes eller laves på aftenskolehold

aldig

rigtigt prøvet dem, dåjeg
er for langbenet, de bliver
brugt ret flittigt begge to.
Oet er ikke nemt at lave

en forhjulstrukket, der er
nem at indstille I benlængden,jeg arbejder
med en rolc,ecykel som
det skulle være rimeligt
nem atJustere, oen korn
rnerjeg nok tilbage tijen
anden gang. C.G. Rås
mussen var der ikke, men
Palle håvde sin Leitra med
enddå med en bårnetraiJer efter.

Søren Vodder og Sonny
havde stor stand med
flere modeller al Chal
lenger Hurricane med
tasKer, telt og carnprngud
styr.

Jørgen Høiber9 solgte
tidskrifter oq gav anden
Det var en rjgti9 hygge
lig eftermiddå9, o9Jeg er
meget glåd for at der tå
ges den slags initlativer.
Hans .Jørqen Pedersen

ryldte godt på langsrden. [/ogens Skov og et
par stykker mere havde

tc

