
Audax Randonneurs Danemark 25-års 

jubilæums udmærkelse 

 

I anledning af ARD’s 25-års jubilæum i 2020, vil der blive mulighed for at erhverve sig en 

udmærkelse til minde om denne begivenhed. 

 

Udmærkelserne: 

Hvis du gennemfører en brevet ved hvert af de fem startsteder i Danmark (Nordjylland, 

Midtjylland, Sønderjylland, Sjælland og Hovedstaden) kan du søge om en guld-udmærkelse. 

Hvis du gennemfører en brevet ved fire af startstederne, kan du søge om en sølv-udmærkelse. 

Hvis du gennemfører en brevet ved tre af startstederne, kan du søge om en bronze-udmærkelse. 

Du vælger/ bestemmer selv sammensætningen af de brevet’er du vil køre. 

Du kan f.eks. vælge at køre 5 x 200 km, 5 x 300 km, 2 x 200 km plus 3 x 300 km osv. 

Vil du køre en serie 200-300-400-600 km kan du fx vælge at køre en brevet ved fire af 

arrangørerne, og supplere med en brevet efter eget valg ved den femte arrangør. Derved opnår du en 

udmærkelse i guld. 

 

Hvilke brevet’er tæller og hvordan køres de: 

Du skal køre 5 af de breveter, der er i årets kalender. Breveterne kan køres på de datoer arrangøren 

har oplyst i brevet-kalenderen. Du har desuden mulighed for at køre brevet’er på en dato, du selv 

vælger:  

Hvis du kører den indenfor 14 dage før og efter den dato, der er oplyst i 

brevetkalenderen, bliver brevet’en godkendt som normalt og indgår i de normale 

udmærkelser. Der før tæller og køres den som en permanent. 



Kører du den mere end 14 dage før og efter den dato, der står i brevetkalenderen, 

tæller brevet’en som en permanent brevet og skal køres efter de regler, der gælder for 

de permanente - herunder tilmeldings- og dokumentationskravene. 

 

 

 

Kontrolkortene vil i jubilæumsåret få et ekstra 

stempel som et specielt minde. 

 

Praktisk procedure: 

Tilmelding til brevet’er du ønsker at køre på selvvalgt dato på eller før den officielle dato, sker som 

sædvanligt gennem kalenderen. Arrangøren skal kontaktes i god tid inden man vil køre brevet’en. 

Denne vil gøre kontrolkortet klar til afhentning inden turen, ellers skal det aftales specifikt med den 

enkelte arrangør. 

Tilmelding til brevet’er du ønsker at køre på selvvalgt dato efter den officielle dato, sker på samme 

måde som tilmelding til de permanente brevet’er – se vejledningen på hjemmesiden under løbstyper 

-> Permanente. 

Brevet’erne kan afvikles i perioden 15. marts til 31. august 2020. 

Ansøgning om jubilæumsudmærkelsen: 

Hvis du har kørt en brevet hos mindst 3 af arrangørerne fra 15. marts til 31. august, kan du søge om 

vores særlige jubilæumsudmærkelse. Du kan hente ansøgningsskemaet her og sende det til 

medaljer@audax-club.dk senest 1. september 2020. 

  

 Vi forventer, at kunne lave få lavet udmærkelsen med den enkeltes navn på, men det giver os lidt 

tidsmæssige udfordringer, da der er kort tid fra d. 31. august til d. 5. september.  Vi opfordrer derfor 

til at man søger om jubilæumsudmærkelsen hurtigst muligt og 

senest d. 15. august. 

 Hvis du har planlagt at køre en af de kvalificerende breveter i perioden fra 15. – 31. august, bedes 

du give os besked om dine planer – herunder hvilken dato, du planlægger at køre på. Så skal vi gøre 

hvad vi kan for at du også kan få dit navn på udmærkelsen. Giv os besked på medaljer@audax-

club.dk 

Udmærkelsen vil blive uddelt ved klubbens jubilæumsarrangement d. 5. september 2020.  
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