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Sæsonen 2018  

Aktivitetsniveauet er som sædvanligt steget i året før PBP, men stigningen og det totale aktivi-

tetsniveau er lavere end i tidligere år, der har ligget lige før PBP.  I alt blev der kørt 494 bre-

vet’er mod 379 (ekskl. SBS) året før, eller en stigning på 30%.  

 

Nedenfor ses antallet af brevet’er i perioden 2001-18, sammen med en tendenslinje, der viser 

at efter en stigning i antallet, har vi nu toppet og antallet har været faldende siden ca. 2011. 

 

 
 

 

Nedenfor ses tilsvarende antallet af brevetkilometer i perioden 2004-18 (vi har ikke umiddel-

bart tallene for 2001-03). Billedet her er det samme med en stigning frem til ca. 2011 og der-

efter et fald. 

 

 
 

 

På trods af det vigende aktivitetsniveau er der grund til at være optimistisk: Aktivitetsniveauet 

i mellemårene er ikke faldende, men snarere svagt stigende. 

 

 

Arrangørerne 

Leif har fået en flyvende start som arrangør i Hillerød, efter Alex er stoppet som arrangør i 

Nærum.  
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Permanente brevet'er 

Proceduren omkring udsendelse af kontrolkortet er ændret. Randonneuren downloader kon-

trolkortet fra hjemmesiden, så han selv printer og udfylder kortet. Efter den permanente bre-

vet er fuldført, scanner randonneuren (eller han tager et foto af) kortet og sender det til sekre-

tæren, som godkender og returnerer som PDF fil.  Ændringen har vist sig at være effektiv og 

problemfri. 

 

Der er i alt kørt 120 permanente brevet’er:  

År 

 2015 12 

2016 19 

2017 21 

2018 68 

I alt 120 

 

Distance Antal 

100 44 

161 5 

200 64 

300 7 
 

I alt er der kørt 20.105 km. 

 

Indførslen af 100 km distance efter GF 2018 har været en stor succes. 

 

 

Ny hjemmeside 

Klubben indgik sidste efterår en aftale med Klubmodul.dk om at få designet og driftet en ny 

hjemmeside. Den nye hjemmeside kom i luften 5. marts. 

 

Ud over en hjemmeside indeholder aftalen også en administrationsmodul med medlemsbase, 

bogholderi, og en kalender, der afløser den kalender, vi har brugt de to sidste år.   

 

Det var desværre ikke muligt, at overføre den gamle medlemsbase til det nye system, så alle 

medlemmer var nødt til at tilmelde sig på ny og oven i købet indbetale kontingentet endnu en 

gang selv om det allerede var betalt for 2018.  Det var ikke den mest elegante måde at løse 

konverteringen på, men det var den metode, der var mulig.  

 

Ud over det besvær, det gav medlemmerne, gav det også kassereren en masse ekstraarbejde, 

da han skulle kontrollere om et ’nyt’ medlem i det nye system allerede havde betalt kontingent 

og i givet fald tilbagebetale det.  

 

Det gav også arrangørerne ekstra udfordringer at sætte sig ind i hvordan den nye kalender 

fungerer, hvordan man opretter en brevet osv. Men alle gik på med krum hals og vi fik løst de 

begyndervanskeligheder, der altid er, når man tager et nyt system i brug.  

 

Ved ibrugtagningen af det nye system er det blevet muligt at benytte betalingskort ved tilmel-

ding til brevet’er og ved køb af tøj i shoppen.  Det er bestyrelsens vurdering at dette er en 

væsentlig forbedring i forhold til bankoverførsler som hidtil. 

 

Overgangen til den nye hjemmeside, den nye kalender og det nye bogholderi, har været en 

stor opgave, der har taget meget af bestyrelsens, arrangørernes og andres tid, men nu er vi 

ved at være på plads og er klar til at høste fordelene af det nye system. 

  

Fremover er det Klubmodul.dk, der står for drift, fejlrettelser, udvikling osv. mens vi selv står 

for vedligeholdelse af indholdet på hjemmesiden.  Det er naturligvis ikke gratis, men det er 

bestyrelsens og arrangørernes vurdering, at hjemmesiden er så vigtig et redskab for klubben, 

at det er pengene værd.  
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Hidtil har det været vores frivillige webmaster, Henrik, der har stået for udvikling og vedlige-

holdelse af den tekniske side af vores hjemmeside. Henrik har været webmaster siden 20xx og 

har været med til at udvikle 2 nye hjemmesider. Henrik har ydet et kæmpe stykke arbejde bag 

kulisserne, som han skal have en gigantisk tak for. 

 

 

Webredaktør 

Elers, der har været klubbens webredaktør siden marts 2012, har ønsket at blive afløst på po-

sten. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Elers for hans arbejde med at få lagt indhold 

på hjemmesiden og for hans mange gode input til måden vi gør tingene på i klubben.  

 

Vi er glade for at Christian Rasmussen har været villig til at overtage rollen som webredaktør. I 

den seneste  måneds tid har Christian sat sig ind i hvordan man lægger tekster op på hjem-

mesiden, hvordan man lægger nyheder ind og hvordan man sender nyhedsbreve ud. Samtidig 

har han afsluttet overførslen af de sidste tekster fra den gamle hjemmeside til den nye.   

 

I den kommende tid vil vi overveje om vi kan få nogle mere regelmæssige nyhedsbreve ud til 

medlemmerne og hvordan ’formatet’ for vores informationsudsendelser skal være i fremtiden – 

så måske er dette den sidste efterårsudsendelse i dette format. 

 

 

Ny resultatansvarlig 

På generalforsamlingen efterlyste vi en person, der ville udfylde en nyoprettet rolle som ’resul-

tatansvarlig’. Jørgen Skov var så venlig at tilbyde sin assistance, så han er nu forfremmet til 

klubbens resultatansvarlige.  Det betyder, at det er Jørgen, der modtager brevet-resultaterne 

fra arrangørerne, kontrollerer dem, sender dem til ACP og modtager de godkendte resultatli-

ster med homologationsnumre, som han sender retur til arrangørerne.  Samtidigt ajourfører 

han klubbens liste over resultater, så vi har en oversigt over alle gennemførte brevet’er i 

Danmark fra og med 2004. 

 

Den resultatansvarlige er også ansvarlig for at modtage og kontrollere ansøgning om franske 

og danske udmærkelser, herunder Super Randonneur og de danske medaljer.   

 

Det har været en stor lettelse at kunne overlade denne løbende opgave til en anden, så jeg er 

meget glad for at Jørgen stillede op, da vi efterlyste hjælp til resultaterne.  

 

 

Tøj 

På generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at give rabat på vores tøjlager. Besty-

relsen besluttede, at nedsætte prisen på størstedelen af tøjet med 30-40% og i første omgang 

give alle mulighed for at bestille det tøj, de ville have. I den udstrækning, der ikke var tøj nok 

på lager til at opfylde alle ønsker, blev tøjet fordelt mellem dem, der ønskede det.  Der var kun 

få sammenfald, så langt de fleste fik deres ønsker opfyldt.  Derefter har medlemmerne kunnet 

købe tøjet med rabat – i skrivende stund er der solgt 165 stk. af det ’gamle’ tøj – eller i alt for 

33.000 kr.   

 

Vi har på manges opfordring fået lavet en kortærmet trøje, hvor der ikke står "Paris-Brest-

Paris" på forsiden, men "Audax Randonneurs Danemark". I efteråret 2017, hvor der kunne den 

bestilles for første gang, hvor der blev bestilt ca. 10 stk og i foråret 2018 blev der bestilt ca. 

20 stykker. Der er bestilt knap 10 i efteråret, så den nye trøje må siges at være en succes.   

 

 

Tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje 

I foråret fik vi mulighed for at søge om tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje. Vi søgte om og 

fik tildelt 22.000 kr., som skal bruges til ”indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af 

nye medlemmer”. Vi har valgt at fokusere på 3 områder: Kvinder, medlemmer over 65 år samt 

en brochure og flyer. 

 

I forhold til medlemmer over 65 år, har vi arrangeret en række ’seniorbrevet’er’, hvor vi har 

inviteret de lidt ældre medlemmer til en 100 km permanent, hvor det var hensigten at få en 

hyggelig tur sammen med gamle (eller nye) kammerater.  Klubben betalte startpenge og gav 
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et tilskud til kaffe og kage under vejs.  Seniorberevet’erne blev arrangeret af frivillige, som 

skal have en stor tak for deres indsats! Der blev i alt kørt 27 seniorbreveter, hvilket bestyrel-

sen betragter som en succes for det nye koncept.  Bestyrelsen vil i det nye år overveje hvor-

dan vi kan fortsætte med seniorbrevet’er og hvilket økonomisk tilskud, klubben kan give. 

 

For kvinderne besluttede vi at arrangere ’Kvindebrevet’er’ efter samme koncept som senior-

brevet’erne. Formålet var at give kvinderne mulighed for at mødes og danne netværk, men da 

tilskuddet først blev givet godt inde i sæsonen, har det kun været muligt at få en enkelt Kvin-

debrevet op at stå.  Den kan ikke siges at have været en succes, da der kun var én tilmeldt. Vi 

forsøger igen til næste år – men hvis der er kvinder, der har ideer eller ønsker til andre tiltag, 

skal de endelig bare sige til. 

 

Brochure og pjece er under udarbejdelse og det er forventningen, at de vil være klar inden 

Nytår. 

 

Den del af tilskuddet, der ikke er anvendt ved årets udgang, vil blive brugt efter formålet i 

2019. 

 

 

Flèche Nordique 

Det 15. FN blev afholdt i Pinsen, 19.-20. maj 2018. Det var som sædvanligt en fin oplevelse 

for deltagerne selv om vejret artede sig meget forskelligt for de forskellige hold. Om natten og 

i morgentimerne krøb temperaturen ned omkring 2 gr. og nogle blev også vasket godt og 

grundigt mens andre kørte i tørvejr hele døgnet. 

 

Som altid var der fællesspisning og medaljeoverrækkelse på Hotel Billinge Hus inden vi hver 

især drog hjemover. 

 

I alt deltog 16 hold (7 herre og 9 mixed) med i alt 62 deltagere, hvoraf 60 kom i mål. 

 

Næste Flèche Nordique afholdes i 2020. 

 

 

PBP 2019 

Paris-Brest-Paris 2019 afholdes 18.-22. august.  

Noget overraskende meldte arrangørerne i august ud, at startstedet er ændret fra Saint-

Quentin-en-Yverlines til Rambouillet. Årsagen er at arrangørerne ikke har kunnet komme 

overens med den gamle startby. Skiftet har givet en række problemer, da der ikke er nær så 

mange sengepladser tilgængelige i Rambouillet som i Saint-Quentin. Kan man ikke få overnat-

ning i nærheden af startstedet, må man se om man ikke kan finde noget i rimelig afstand fra 

startstedet – evt. i Saint-Quentin – og så cykle eller køre i bil ind til starten. 

 

Det maksimale antal deltagere forventes at blive det samme som i 2015, 6.500, men det en-

delige antal fastsættes først i januar 2019.  

 

Til PBP 2019 vil der lige som i 2015, være tidlig tilmelding for dem, der har kørt en brevet i 

2018 - jo længere den længste brevet, du har kørt er, jo tidligere kan du tilmelde dig.  

 

Hvad så, hvis du ikke får en sikker plads ved forhåndstilmeldingen? Lige siden 2003 har arran-

gørerne advaret om at der kunne blive pladsmangel, men indtil videre har der været pladser 

nok til alle. Bestyrelsen tror, på den baggrund, at der også i år vil være pladser til alle og at 

hvis man kører kvalifikationsbrevet’erne, så skal det nok vise sig, at der bliver en plads ledig til 

den endelige tilmelding.   

 

Så vores råd til alle, der ikke får en ’sikker’ plads til forhåndstilmeldingen, er at man skal køre 

kvalifikationsserien alligevel. 

 

Som i 2015 kan du også i år vælge dit præcise starttidspunkt, når du forhåndstilmelder dig. Vi 

forventer, at det vil være muligt at ændre starttidspunktet ved den endelige tilmelding, men 

herefter kan det ikke ændres. 
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HUSK, at hvis du har supportbil eller –bus, så skal både du og bilen / bussen registreres for 

hver enkelt deltager. Hvis du glemmer det, kan du risikere at få en tidsstraf. 

Vi vil forsøge at få tilmeldingsformularen oversat lige som i 2011 og 2015, men vi kan ikke 

love noget, da den tid, vi har fået til at oversætte i tidligere år har været meget kort. Bliver 

den også det i år, er det ikke sikkert, at vi kan nå det. 

 

Vi vil orientere på hjemmesiden om tilmelding mv. når tilmeldingen åbner og når vi i øvrigt får 

flere informationer.  

 

Du kan læse alt om tilmelding, frister, kvalifikation mv. på hjemmesiden under Løbstyper -> 

Paris-Brest-Paris -> PBP 2019. 

 

 

Regnskab 2018 

Som nævnt ovenfor blev det på generalforsamlingen besluttet, at klubben kunne sælge ud af 

tøjlageret med rabat. Rabatten fører til at vi nedskriver tøjlagerets værdi til det, som vi forven-

ter, at vi kan sælge det til. Vi vil derfor få et ekstraordinært underskud i dette regnskabs år.  

 

Hertil kommer at den nye hjemmeside har påført klubben nogle startomkostninger, som vil 

øge underskuddet.   

 

Det er for tidligt at sige hvor stort underskuddet bliver i år, men vi forventer at det bliver i 

størrelsesordenen 130-160 t.kr. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens forventninger 

til effekten af rabatten på tøjet. 

 

 

Kontingent for 2019 

Kontingentet for 2019 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til 150 kr. Som noget nyt, 

skal du som udgangspunkt ikke overføre pengene til klubbens konto, da vi trækker kontingen-

tet på det betalingskort, du har brugt, da du betalte kontingent for 2018. En god uges tid in-

den vi trækker beløbet får du en mail med besked om at kontingentet vil blive trukket på det 

kort. Du vil naturligvis have mulighed for at melde dig ud, så der ikke trækkes kontingent.  

Skulle du fortryde kontingentbetalingen og ønske at melde dig ud, skal du bare give klubben 

besked inden generalforsamlingen.   

 

Vi vil sende mere detaljeret information ud om kontingentbetalingen i løbet af december må-

ned. 

 

 

Startgebyr 2019 

Bestyrelsen har besluttet, at startgebyret i 2019 uforandret skal være 75 kr. pr. brevet for 

medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer uden medalje hhv. 125 kr. / 175 kr. med medalje.  

 

 

 

 

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige alle tak for endnu et godt brevet-år - vi ses igen til 

generalforsamlingen! 

 

 

Jan Buschardt 

Formand 

 


