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Indkaldelse 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
 

lørdag, d. 29. januar 2022, kl. 10.00 
 

på Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia  

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne  

 

1) Valg af dirigent 
 

2) Formandens beretning 
 

3) Revideret regnskab for 2021 
 

4) Indkomne forslag 

a) Nyt æresmedlem 
Arrangører (forhenværende og nuværende), kasserer, og sekretær indstiller at Jan 
Buschardt udnævnes til æresmedlem af ARD. 

 

Jan har kørt brevet’er siden den første 200 km fra Næstved i 2004, og allerede der tog 
han billeder fra turen, og skrev en lille beretning. Det er siden blevet til rigtig mange 
brevet’er i ind- og udland. 

Jan blev valgt til formand på GF i 2008 og har varetaget den vigtige post som formand i 
14 år. Der er gennemført mange små og store projekter i denne periode. For bare at 
nævne nogle få: 

• Etableret hjemmesider af to omgange i 2010 og i 2018 
• Gennemført et bankskifte for at få en bedre service og for at reducere klubbens 

omkostninger 
• Systematiseret mange ARD opgaver, både synlige til gavn for medlemmer og 

usynlige til gavn for bestyrelse, arrangører, web-redaktør og resultatansvarlig 
• Udarbejdet manualer til tilmelding til bl.a. PBP og ikke mindst meget detaljerede 

manualer til arrangørerne, når der skal indlægges løb m.m. på hjemmesiden. 
• Med til at vælge leverandører af tøj til ARD i 2 omgange 
• Nedbragt værdien af tøjlageret fra ca. 300.000 kr. til ca. 50.000 kr. 
• Etablering af web-shop til køb af tøj 
• Skrevet masser af artikler om at være randonneur. Artiklerne er publiceret både 

på klubbens hjemmeside og cykelblade, mange i Cykelmotion Danmark 
• Jan har altid været omhyggelig med at svare på spørgsmål. Store som små. Se-

nest da jeg undrede mig over den Hane (den franske hane) der var afbildet på 
BRM 200km jubilæumsmedalje 

• Jan har altid kunnet opspore hvor der kan søges penge til ædle formål til at gøre 
ARD mere synlig, fastholde seniorer i klubben og GoPro kameraer, så andre kan få 
lyst til cykle breveter 
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• Og ikke mindst: forfatter på bogen ”Audax Randonneurs Danemark – 25 år i tekst 
og billeder” 

Overordnet set har Jan været en stor og god formand for ARD, der både på cyklen og 
ved excel-arkene har drevet klubben fremad, der har gjort det sjovt for os andre at væ-
re med. 
For god ordens skyld skal det anføres at Jan ikke kender denne indstilling til æresmedlem før han læser den endelige dagsor-
den til generalforsamlingen 2022. 
 

b) Anerkendelse for 90.000 brevet kilometer / 100.000 brevet kilometer  

 

Bestyrelsen foreslår en anerkendelse for at cykle mere end 90.000 km brevet og mere 
end 100.000 km brevet 
 

På generalforsamlingen i 2006 blev det vedtaget at ’Randonørder’ kunne belønnes med 
medaljer af bronze, sølv og guld for at have cyklet henholdsvis 15.000 km brevet, 
30.000 km brevet og 45.000 km brevet. På GF i 2009 blev disse anerkendelser udvidet 
med to yderligere medaljer så de sejeste randonneurer kunne få ’Sølv med egeløv’ for 
at have cyklet 60.000 km brevet og ’Guld med egeløv’ for at have cyklet 75.000 km 
brevet.  

Så troede mange at behovet var dækket. Vi kan dog konstatere at vi nærmer os nye 
milepæle og har brug for yderligere anerkendelser. Hvis vi følger den normale stigning 
fra en anerkendelse til den næste anerkendelse, skal næste anerkendelse være for 
90.000 km. Desuden synes bestyrelsen også at det skal fejres, når en randonneur run-
der 100.000 brevet kilometer. 
 

Derfor vil bestyrelsen foreslå at der indføres en ’platin’ medalje for 90.000 brevet km og 
en ’platin med egeløv’ medalje for 100.000 brevet km. 
 
Det skal for god ordens skyld lige anføres at disse medaljer tildeles efter ansøgning.  

 

c) Super Randonnées og ARDs anerkendelser 

Medlemmer der har kørt 15.000 km, 30.000 km, .... BRM-breveter (breveter godkendt 
af Audax Club Parisien) samt Flècher i Danmark og/eller udlandet, kan som nemt oven-
for ansøge om en af klubbens medaljer. Efter indførelsen i 2013 af permanente breve-
ter, der godkendes af ARD, tæller disse også med ved tilkendelsen af de danske medal-
jer. 

En Super Randonnée (brevet på 600 km med minimum 10.000 højdemeter) er ikke en 
BRM-brevet, men har alligevel talt med til vores medaljer, da Super Randonnée har 
været administreret af ACP.  
Nu forsvinder Super Randonnée fra ACPs regi og vil ikke længere være et krav for at få 
randonneur 10.000 medaljen. Det rejser spørgsmålet om Super Randonnée stadig skal 
tælle med ved ARDs medaljer. Da vi ikke i fremtiden kan være sikre på hvad reglerne 
for Super Randonnée er og vi ikke vil have nogen officiel forbindelse til den nye ansvar-
lige for Super Randonnée, foreslår bestyrelsen, at 

1. Super Randonnées, der er kørt før 2022, tæller med til ARDs medaljer (så er der 
ingen, der bliver skuffede) 

2. Super Randonnées, der er kørt i 2022 og efter, tæller ikke med 

 

d) On-line generalforsamling 

Søren Møller, Hillerød foreslår at generalforsamlingerne fremover også er tilgængelige 
via Teams. ”Det fungerede fint i 2021 og jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke bare er en 
permanent ordning. Jeg har ikke tid til at tage helt til Fredericia og holde et møde, men 
jeg kan sagtens sætte tid af til et Teams møde”. 
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Det er bestyrelsens vurdering, at egentlig on-line deltagelse i generalforsamlingen med 
tale- og stemmeret vil være forbundet med væsentlige tekniske udfordringer – general-
forsamlingen vil fx risikere at skulle gå om, hvis den elektroniske forbindelse til et eller 
flere medlemmer forsvinder under generalforsamlingen. 

Det er også bestyrelsens vurdering, at en væsentlig del af diskussionerne på general-
forsamlingen vil forsvinde ved elektroniske møder. Endvidere mener bestyrelsen at den 
årlige generalforsamling er det eneste sociale arrangement som klubben afholder. Det 
er her man mødes og hilser på andre randonneurer fra andre landsdele, taler om sidste 
år og ligger planer for det kommende år. Meget af dette vil forsvinde hvis GF i fremti-
den skal være on-line eller et hybrid af fysisk fremmøde og on-line. 

Generalforsamlingen 2021 foregik på grund af omfattende Corona restriktioner on-line 
fordi det bestyrelsen vurderede det vigtigt at have en generalforsamling i Q1, som ved-
tægterne kræver. Her var alle deltagere on-line underlagt samme betingelser. Vi forsø-
ger at streame GF igen i år, men med en normaliseret situation (- Corona) vil general-
forsamling være ved fysisk tilstedeværelse. 
 
 

5) Fastsættelse af kontingent for 2023 
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 150 kr.  
 

6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år 
 
Jan Buschardt er formand, og genopstiller ikke. 
 
Bestyrelsen foreslår Anders Ulrik Kristoffersen som ny formand. 
 
Anders skriver om sig selv: 
”Jeg er 52 år og har dyrket motionscykling i omkring 20 år: Landevejscykling, gravel og 
indimellem også en tur på moutainbike. 

Min erfaring med langdistancecykling er ikke omfattende, idet jeg blot har været medlem 
af ARD i lidt over 3 år efterhånden (jeg har dog i de 3 år kørt minimum en fuld serie hver 
sæson). Jeg har i ARD fundet præcis det, jeg godt kan lide ved cykling: De lange ture samt 
en god, hyggelig og hjælpsom tone blandt deltagerne. Jeg oplever, ligesom mange af dem 
jeg har talt med i ARD-regi, at breveterne er en fantastisk mulighed for at koble helt af fra 
hverdagen, og at selvom vi ikke deltager i en konkurrence, så er konkurrenceelementet der 
alligevel - blot konkurrerer man mod sig selv. 

Jeg stiller op til formandsposten, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at ARD fortsat er 
en god og attraktiv klub for medlemmerne - først og fremmest centreret om mange mulig-
heder for at køre breveter i hele landet samt muligheden for at deltage i Paris-Brest-Paris 
og lignende arrangementer. Jeg er derudover frisk på at se på, om der kunne være andre 
medlemstilbud, der ville være attraktive at tage op, og som måske kunne være med til at 
tiltrække nye medlemmer - herunder gerne flere kvindelige medlemmer, fordi jeg generelt 
oplever, at kvindernes "indtog" i cyklingen i de senere år har gjort rigtig meget positivt for 
sporten. 

 
Peter Aerts er kasserer. Leif H. Bagger er næstformand/sekretær.  
 

7) Valg af suppleant - hvert år 
Bestyrelsen foreslår Morten Holme Sørensen som ny suppleant.  
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år 
Preben Overgaard er revisor. Preben er villig til genvalg. 
Søren Elming er revisorsuppleant. Søren er villig til genvalg. 
 

9) Uddeling af udmærkelser 
 

10) Eventuelt 
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a) Regler for Tristyr/bøjler 
Rasmus Krog Juvik ønsker diskussion om ”Regler for Breveter under Randonneur 
Mondiaux” § 6a, pkt. 2 ”Tristyr/bøjler må ikke anvendes, når der køres i gruppe”. 
 
Rasmus vil gerne have dette punkt fjernet med begrundelsen: ”I de mange brevet 
jeg har kørt i udlandet er der ikke en sådan indskrænkning. Den syntes overflødig. 
Ligger man i front når man kører i gruppe er det overflødigt ikke at måtte anvende 
bøjlen. Og med de lave hastigheder vi kører i brevet er det ikke et sikkerhedsmæs-
sigt problem. Og randonneur rytter kan godt selv forvalte at bruge bøjlen” 
 
Samme emne var også til diskussion på GF 2020, hvor følgende kan læses i refera-
tet: 
”En vejledende tilkendegivelse viste at der er konsensus om en model hvor det er tilladt at anvende bøjler efter 

de samme regler som til PBP 2019, men at man ikke må anvende bøjlerne når man kører i gruppe sammen med 

andre” 

 

b) Orientering om tøjshop hos xtreme 
 

c) Orientering om Super Brevet Scandinavia 2022 
 

d) Orientering om Paris Brest Paris 2023 

 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 8. januar 2022. Endelig dagsorden 
inkl. indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest en uge inden generalfor-
samlingen, men kan også rekvireres skriftligt ved henvendelse til sekretæren. 
 

Husk at kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 
 

Efter generalforsamlingen bliver der serveret frokost. Derfor er tilmelding krævet senest d. 
21. januar 2022. Det sker i kalenderen på hjemmesiden. 

 

Vel mødt! 

Jan Buschardt, Formand 
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Referat af ordinær generalforsamling 29. januar 2022 

 

Der var 43 deltagere i den fysiske generalforsamling og 4 der fulgte med on-line. 

Jan (formand) bød velkommen og konstaterede at det var dejligt, at vi kan samles fysisk igen 
efter on-line generalforsamlingen sidste år. 

Bestyrelsen, arrangørerne, den resultatansvarlige, revisoren samt førstegangsdeltagere ved 
generalforsamlingen præsenterede sig. Der var 4 førstegangsdeltagere, hvoraf nogle dog var 
veteraner i ARD sammenhæng. 

Vi får i dag praktisk hjælp af Torsten Ahlbeck med on-line delen af GF. 
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Gert Pagter Kristensen. Forslaget blev modtaget med klapsalver. 
Gert konstaterede at GF var lovligt med indkaldelse med mail udsendt 22. november 2021. 

 

2) Formandens beretning 

Jan fremlagde formandens beretning for 2021. Den skriftlige udgave af beretningen er ved-
lagt. 

Der var ingen spørgsmål og formandens beretning blev godkendt med stort bifald. 

  

3) Revideret regnskab for 2021 

Peter gennemgik det reviderede regnskab. 

Heller ikke har var der spørgsmål og regnskabet blev godkendt med klapsalver. 

 

4) Indkomne forslag 

a. Nyt æresmedlem 
Jan Buschardt er foreslået som nyt æresmedlem af ARD. Leif holdt en lille tale, hvor Jan 
blev anerkendt for de meritter nævnt i indkaldelsen og som blev suppleret med mere 
personlige betragtninger i talen. 
  

”Kære Jan 
Jeg vil gerne have lov at supplere begrundelsen for at udnævne dig til æresmedlem. Dagsorde-
nen indeholder de faktuelle kendsgerninger, måske en lidt kort og kold opremsning af dine me-
ritter. 

Som næstformand/sekretær 

Jeg vil gerne sige at jeg synes at det har været en rigtig stor fornøjelse at arbejde sammen med 
dig i bestyrelsen. Vi har haft mange gode BS møder, dig, Peter og mig. Vi har haft gode diskus-
sioner hvor vi altid har noget frem til en god løsning, det synes vi i hvert fald selv. Du og jeg 
har også afholdt uformelle bestyrelsesmøder ude på landevejen (altså i så lang tid som jeg kun-
ne følge med). Der har været mange sjove oplevelser/stunder undervejs. Vores samarbejde i 
bestyrelsen slutter nu, men jeg håber så sandelig at samværet på landevejen kan fortsætte. 

Både næstformand/sekretær og arrangør 

Alle steder har jeg har lagt mærke til din evne til at lytte til folk og deres begrundelser for og 
imod, din evne til at nå frem til konsensus og fælles forståelse og skabe win - win følelser, så al-
le føler at de har fået, ikke alt måske, men noget som er acceptabel for alle parter. En menne-
skelig egenskab, som har sin egen værdi. Specielt i disse tider hvor det synes at være normen 
at være krigerisk og konfrontorisk!  

Arrangør 

Da vi undervejs skulle samle argumenter for at vi synes du skal være æresmedlem, gik det fak-
tisk meget hurtigt med at samle de punkter der er nævnt i dagsordenen. Og som vi skriver: det 
er bare nogle få punkter, hvoraf flere af dem hver især kunne begrunde at blive æresmedlem. 
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Det er også de færreste randonneurer der i deres første sæson skriver en lille beretning på 19 
sider og siden er det blevet til flere, hvoraf ca. 5-6 stykker som kan læses på vores hemmeside. 
Der er del randonneurer der er et par beretninger bagud. 

Hvis du får for meget fritid efter din forrmandstid, så er vi mange der vil nyde at læse en ny be-
retning fra din cykel og hånd, gerne fra en brevet fra et eksotisk sted. 

Jeg har taget en juhuu pige (Lasse Olesen) med, som gerne vil give dig en lille gave, som jeg er 
meget sikker på at du og den kloge kone i Holte (citat fra Jans første beretning fra 2005) vil 
sætte meget stor pris på. 

Slutteligt vil jeg gerne bede forsamlingen rejse sig og på bedste vis ligesom folkeforsamlingen i 
det kinesiske kommunistparti give Jan et langvarigt bifald, ca. 20 minutter”. 

 
Med overvældende klapsalver blev indstillingen vedtaget og Jan udnævnt til æresmed-
lem. 
 
Leif overakte diplomet som et synligt bevis på anerkendelsen. Diplomet blev suppleret 
rødvin, chokolade og blomster. Trøje præget med æresmedlem vil blive fremsendt se-
nere. 
 

b. Anerkendelse for 90.000 brevet kilometer / 100.000 brevet kilometer. 
Det var et overvældende flertal for bestyrelsens forslag om at supplere muligheden for 
anerkendelse af randonneurer for mere end 90.000 brevet kilometer og 100.000 brevet 
kilometer. 
 

c. Super Randonnées og ARDs anerkendelser 
Forslaget vedtaget med overvældende flertal. 
 

d. On-line generalforsamling 
Søren redegjorde hjemmefra sin bopæl i Hillerød for sit forslag og Jan redegjorde for 
bestyrelsens holdning. En kort diskussion viste at der var en misforståelse i fortolknin-
gen af forslaget. Bestyrelsen og Anders Ulrik Kristoffersen tog en kort time-out og 
fremsatte herefter følgende: 
 
Forslaget fra Søren Møller trækkes tilbage og bestyrelsen forpligter sig til næste år at 
lave samme arrangement som i år med on-line streaming af GF, hvor on-line deltagere 
har mulighed for at lytte- og tale. Der var almindelig enighed i forsamlingen om at on-
line deltagere ikke skal have tale- og stemmeret for at generalforsamlingen ikke skal 
kunne erklæres for ugyldig, hvis on-line forbindelse forsvinder under generalforsamlin-
gen. 
 

e. Tristyr 
Punktet om Tristyr blev behandlet her i stedet for under eventuelt, da der var opstået 
en misforståelse om hvor punktet hørte hjemme. Formanden redegjorde for forslaget 
og begrundelse. Da forslagsstilleren ikke var til stede på generalforsamlingen, spurgte 
dirigenten om der var nogen af de tilstedeværende, der ønskede at opretholde forsla-
get. Det var der ikke, hvorfor forslaget bortfaldt. 

 

5) Fastsættelse af kontingent for 2023 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt. 

 1. januar – 30. juni er til fuld pris 
1. juli – 30. september er til 50 % af fuld pris 
1. oktober - 31. december er til 10 % af fuld pris 

 

 Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. 
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6) Valg af formand – lige år. Valg af kasserer og næstformand/sekretær – ulige år 
Jan Buschardt er formand. 

 Peter Aerts er kasserer, og Leif H. Bagger er næstformand/sekretær. 

 Jan ønsker ikke genvalg. 

 Bestyrelsens forslag til ny formand, Anders Ulrik Kristoffersen, præsenterede sig selv og lidt 
om sine tanker om fremtiden. 

 Dirigenten spurgte om der var modkandidater, hvilket der ikke var. 

 Anders Ulrik Kristoffersen er dermed ny formand for ARD og valget blev fulgt af stort bifald 
med ønsket om held og lykke med posten. 

 Jan fik overrakt en kasse med lidt rødvin som en lille tak for den kæmpestore indsats han 
har ydet som ARDs formand i perioden 2008-2022. 

 Jan (afgående formand) og Ulrik (ny formand) aftalte at Jan fortsatte med den praktiske 
afvikling af generalformsamlingen. 

 

7 Valg af suppleant hvert år 

 Morten Holme Sørensen blev nyvalgt som suppleant. 

 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant - lige år 
Preben Overgaard er revisor. Preben var villig til genvalg og blev genvalgt med stort bifald. 
Søren Elming er revisorsuppleant. Søren var villig til genvalg og blev genvalgt med stort 
bifald. 

 

9 Uddeling af udmærkelser 
Jan startede med at uddele en Corona-kop til arrangører, resultatansvarlig og web redaktør 
for deres ekstraordinære indsats i 2020 og i 2021 med følgende tale.   
”I 2020 blev vi som bekendt ramt af coronaen. Vi var heldigvis i stand til at gennemføre vores breve-
ter, men det gav arrangørerne en række ekstra opgaver. Uden en ekstraordinær indsats fra arrangø-
rerne ville det ikke have været muligt at afholde breveterne. Det krævede også en ekstra indsats fra 
vores resultatansvarlige fordi resultaterne ikke kom umiddelbart efter breveten, men kunne komme 
mere end 14 dage efter – og vores webredaktør kom også på overarbejde. 

I slutningen af sæsonen 2020, besluttede jeg, at disse personer skulle have en anerkendelse for deres 
indsats, så i forbindelse med at der blev lavet jubilæums-kopper, fik jeg lavet en særlig corona-kop. 
Da jeg i det tidlige efterår 2020 fik den lavet, var jeg så naiv, at jeg troede, at coronaen ville være 
overstået til 2021, så der står: 

’Corona-kop. Tildelt for at have ydet en særlig indsats til glæde for medlemmerne i Corona-året 
2020’  

Det blev til – mindst – 2 corona-år og sidste år kunne koppen ikke overrækkes da vi afholdt on-line 
generalforsamling, så derfor får de først koppen nu. 

Jeg vil bede arrangører og den resultatansvarlige (og web-redaktøren, men Christian er her ikke) om 
at komme herop så I kan få jeres synlige bevis på klubbens anerkendelse af jeres ekstraordinære ind-
sats i 2020”. 

 

a. Overrækkelse af medaljer mm. 

Bronze – 15.000 km 

Helge Krogh 
Lasse Olesen 

  
Sølv – 30.000 km 

Helge Krogh 
Johan Petersen 
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Ultrarandonneur - 10 SR-serier 

  Mogens Køllner (2019-2021). Dette er den 3 ultrarandonneur anerkendelse til Mogens 

 

Guld – 45.000 km 

 Ingen ansøgninger i år 

  

Sølv med egeløv - 60.000 km 

 Ingen ansøgninger i år 

  

Guld med egeløv - 75.000 km 

Ingen ansøgninger i år 

 
Randonneur 5000: PBP, en fuld BRM-serie, en fleche + ekstra på maks. 4 år 

Følgende har søgt om Randonneur 5000: 

• Bjarne Bergholt Andersen 
• Claus H. Christensen 
• Jørgen Skov Petersen 
• Morten Holme Sørensen 

 
ARD havde ikke modtaget medaljerne fra Frankrig endnu – når de modtages, vil de blive 
sendt til modtagerne. 

 

Randonneur 10000: PBP + anden 1200+, 2 BRM-serier, en Fleche, en SuperRandonnee 
+ ekstra på maks. 6 år 

Følgende har søgt om Randonneur 10000: 
• Claus H. Christensen 

 

ARD havde ikke modtaget medaljerne fra Frankrig endnu – når de modtages, vil de blive 
sendt til modtagerne. 
 
 

Årets Randonneur 

 Titlen som Årets Randonneur gives til en, der 

 har cyklet meget, men ikke nødvendigvis mest 

 er en god kammerat 

 er hjælpsom 

 

Og så skal det tilføjes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmer og ar-
rangører som udgangspunkt ikke udnævnes til Årets Randonneur. Det skal også 
nævnes, at selv om titlen er ’Årets Randonneur’, kan vi godt se på rytterens meritter 
i de foregående år. 

Med titlen som Årets Randonneur følger et diplom og en trøje med navn og ’Årets 
Randonneur’ skrevet på. 

Årets Randonneur kører alt det jobbet og konen tillader og veksler gerne mellem ar-
rangørerne i Syd- og Nordjylland ligesom han jævnligt besøger vore svenske naboer. 
Han er meget socialt anlagt og færdes derfor gerne i grupper. Ikke for at gemme sig 
bagerst, for han tager gerne sin del af slæbet eller lidt mere. 
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Han er altid et hyggeligt bekendtskab som er god for sludder både på landevejene og 
når der holdes pause. Skal man selv have en pause fra fronten, kan man altid finde 
et baghjul hos ham. Får man en punktering hopper han gerne af cyklen for at hjælpe 
med fikse det i en fart. Et medlem udtaler: ”Der er få personer som ham jeg gerne 
vil have følgeskab af på landevejene”. 

 

Årets Randonneur 2021 er Kenneth Overby Nielsen. 

  

Kenneth fik overrakt et diplom som synligt bevis på anerkendelsen og vil senere få 
tilsendt en trøje præget med ”Årets Randonneur 2021” 

 

10) Eventuelt 

Gert påpegede, at alle kan tage punkter op under eventuelt, men der kan ikke 
besluttes noget under punktet. 
 

a. Orientering om tøjshop hos xtreme 

Jan viste hvordan de to butikker virker på hjemmesiden. Der var en del spørgsmål 
til layoutet på hjemmesiden, som Jørgen Skov Petersen på bestyrelsens vegne vil 
diskutere med xtreme. 
 

b. Orientering om Super Brevet Scandinavia 2022 

Jens Gravesen orientererede om SBS 2022. Han opfordrede tilstedende 
medlemmer til at orientere om at der ledige pladser og at SBS er en meget god 
træning til Paris Brest Paris (se næste punkt). Jens besvarede en del spørgsmål 
fra salen. (se link til SBS her). 

 

c. Paris Brest Paris 2023 

ARD ved på nuværende tidspunkt at: 

• Næste PBP afholdes 19. – 24. august 2023 (start 20. – 21.) 
• Stort set samme regler som sidst, hvilket indebærer ret til tidlig tilmelding i 

begyndelsen af 2023 – jo længere brevet, man har gennemført i 2022 (indtil 
oktober), jo tidligere kan man tilmelde sig. SBS tæller også med. 

• Startstedet er endnu ikke fastlagt 
• Rambouillet bliver nok målbyen 
• Der sigtes mod 8.000 pladser – dvs. en væsentlig udvidelse i forhold til 2019, 

hvor der var 6.500 pladser 
  

d. Cykling i Frankrig 

Lasse Olesen fortale om muligheder for cykling i Frankrig i forbindelse med 
”franske cykeluge”. I år bliver centrum for arrangementet Loudeac, en by som 
er særdeles velkendt for alle PBB deltagere. Her er link til Semaine Federale 
2002: https://sf-loudeac.bzh/ og her er link til brochuren: 
Plaquette Semaine Féderale Loudeac - SF Loudeac (sf-loudeac.bzh). 

 

e. Lars Bommersholdt 

• Gjorde reklamer for sine PBP mærker til at sy på ærmerne. Mærket for 2023 
er allerede klar. 

• Bus til PBP 2023 – Holger Frahm og Lars Bommersholdt overlader roret til 
Johan Petersen som koordinator. Det vil være samme busselskab som de 
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