
 

 

Seniorbreveter fra Albertslund 

På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at udvide de permanente breveter med ruter på 

100 km og 160 km. Jeg fik hurtigt med Leifs (ARD-sekretær) hjælp lavet nogle rutebeskrivelser og 

kørt en del permanente. Jeg øjnede nemlig en chance for at nå de sidste 2.500 km for at komme op 

på 60.000 km inden generalforsamlingen i 2020. 

Jeg er nået en alder på 74 år. Jeg må indrømme at min fysiske styrke er aftaget, evnen til at rekreere 

sig er ikke så hurtig, mageligheden er tiltaget. Blæst, kulde og regn det er ikke rart. Glæden ved at 

cykle sammen med andre, især i godt vejr, har jeg stadig.  

Mine permanente starter og slutter på Circle K i Albertslund. Efter lige at have forklaret mig en gang, 

bliver stemplet fundet frem, straks jeg viser mig i butikken. 

I sommeren 2018 åbnede ARD muligheden for at lave nogle seniorbreveter på 100 km for tidligere 

og nuværende medlemmer.  

Konceptet blev, at det skulle være hyggeture med forplejning. Det blev også en mulighed for at 

forlænge muligheden for stadig at være med. Der skal sørges på proviant og hygge. Vi skal ikke starte 

for tidligt på dagen. I sommeren 2018 blev der kørt 3 seniorbreveter fra Albertslund med i alt 14 

gennemførte breveter. 

ARD bestyrelsen besluttede at fortsætte seniorbreveter. 

I år blev der afviklet 3 seniobreveter med i alt 22 til start. Alle startende til de 3 breveter 

gennemførte. Ved den sidste seniorbrevet var der 10 deltagere. 

Det har været en god oplevelse, at lave turene, og jeg regner med at sætte seniorbreveter på 

programmet til næste år. 

 

Fra starten af seneste seniorbrevet den 15.9.2019 



 

 

Seniorruten fra Albertslund går rundt om Roskilde Fjord. I starten og slutningen af turen kører man 

gennem Vestskoven. Der er rigtig mange sving, der gør, at folk ikke ved, hvor de er. Det er en god 

måde at styre flokken på. Det er en flot tur. Udover start og slut er der 3 kontrolpunkter. 2 af 

kontrolpunkterne er ved byskilte, der skal fotograferes. Konceptet er, at man kører samlet, og får 

masser at tid til at hygge og snakke. 

En kontrol er efter 53 km ved bageren i Skibby. Her er der en lille afdeling, hvor man kan sidde ned 

og drikke kaffe og spise kage. Medens vi er ude på ruten brygger min mand, Martin kaffe, og der 

købes endnu en gang kager på tanken. Et par gange er holdet efter hjemkomsten til Albertslund 

blevet suppleret med nogle ekstra randenneursvenner.  

 

 

Fra skiltet i Hove. Jeg har nok valgt et noget dårligt skilt, da jeg selv må ud i nogle brændenælder for at 

fotografere. 



 

 

 

Fra Ballerup. Herfra er der kun 10 km til den næste omgang kaffe og kage.  

 

Birgit ved kontrolpost på 160 km 

 


