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Sæsonen 2019  

Aktivitetsniveauet er i modsætning til 2011 og 2015 steget i PBP-året, men stigningen og det 

totale aktivitetsniveau er lavere end i PBP-tidligere år.  I alt blev der kørt 639 brevet’er mod 

494 året før, eller en stigning på 29%.  

 

Nedenfor ses antallet af brevet’er i perioden 2001-19, 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 2004-19 (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 optimisme: Aktivitetsniveauet i mel-

lemårene er ikke faldende, men snarere svagt stigende. 

 

I alt deltog der 201 forskellige personer i mindst 1 brevet, hvilket ikke er noget stort fald i for-

hold til tidligere: 
Antal personer, der har kørt en brevet i året         

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
82 96 116 337 123 142 247 225 136 186 278 221 98 139 167 201 

 

Permanente brevet'er 

Der er frem til oktober kørt 69 permanente brevet’er i 2019, sådan der nu i alt er kørt 120 per-

manente:  
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År  

2015 12 

2016 19 

2017 21 

2018 75 

2019 69 

I alt 196 

 

Distance Antal 

100 97 

161 6 

200 83 

300 10 

 

Ovenstående tal er inklusive seniorbrevet’er kørt i 2018 og 2019.  

I alt er der kørt 30.266 km fordelt på 56 forskellige personer. 

 

Indførslen af 100 km distance efter generalforsamlingen 2018 har været en stor succes, bl.a. 

som basis for vores seniorbrevet’er, som der er redegjort for nedenfor. 

 

 

Arrangørerne 

Stig, der i de senere år har afholdt en brevet-uge på Mallorca, har besluttet ikke at arrangere 

brevet’er i 2020.   

 

 

Hjemmesiden 

Efter et stort konverteringsarbejde i 2018 er den nye hjemmeside kommet ind i en periode 

med stabil drift. Der er stadig nogle mindre ting, vi arbejder på at få gjort bedre lige som der 

er ting, vi gerne ville have anderledes, men som ikke kan lade sig gøre inden for den økonomi-

ske ramme, vi har, men i det store og hele er det bestyrelsens indtryk, at hjemmesiden funge-

rer rigtigt godt. 

 

Webredaktør 

Christian Rasmussen, der overtog opgaven som webredaktør i efteråret sidste år, har gået på 

med krum hals og udsendt nyhedsbreve, opdateret tekster og i det hele taget puslet om hjem-

mesiden.  

 

Resultatansvarlig 

Jørgen Skov, der påtog sig opgaven som resultatansvarlig sidste år, har fortsat det gode ar-

bejde i år til glæde for alle medlemmer, arrangører og bestyrelse. Det betyder, at det er Jør-

gen, der modtager brevet-resultaterne fra arrangørerne, kontrollerer dem, sender dem til ACP 

og modtager de godkendte resultatlister med homologationsnumre, som han sender retur til 

arrangørerne.  Samtidigt ajourfører han klubbens liste over resultater, så vi har en elektronisk 

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.   

 

Paris-Brest-Paris 2019 

PBP 2019 blev afholdt 18.-22. august med ca. 6.660 tilmeldte. Der var i alt 85 tilmeldte dan-

skere, hvoraf 4 ikke stillede til start. De foreløbige resultater ser sådan her ud: 

 

Gennemførte:  53 

Over tidsgrænse: 01  

Udgået:  27 

Ikke startet:  04 

I alt tilmeldte: 85 
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Udgået ift. antal startende danskere:33 % - det er den største andel nogensinde. Andelen af 

udgåede totalt set i forhold til alle startende ender på nogenlunde samme niveau. 

 

Hvorfor der er så mange danskere, der er udgået, er det svært at sige noget entydigt om, men 

der lader til at være en bred vifte af årsager: Uheld under PBP, sygdom under eller før start, 

mekaniske defekter, kulde, varme og dårlig form. 

 

De endelige resultater foreligger nok først omkring nytår, hvor brevetkort, DVD og andet ud-

sendes til deltagerne. DVD’en kan denne gang downloades fra nettet, når den er klar. 

 

Vinderen af PBP var ligesom i 2015 lidt anderledes: I år var det en tysker i velomobil, der kom 

først i mål.  

 

PBP 2023: 

Arrangørerne er ikke sikre på at der bliver start i Rambouillet næste gang da det er dyrt at få 

lagt internetforbindelse, wifi og mobildækning ind, ligesom det store telt heller ikke er gratis.  

 

Der er vist også nogle mere organisatoriske udfordringer ved stedet. 

 

Arrangørerne er opmærksomme på at de er nødt til at ændre i tilmeldingsreglerne. Det er må-

ske især problemet med at mange ikke melder sig til endeligt, selv om de har optaget en plads 

ved den foreløbige tilmelding.  

  

Generalforsamling i Les Randonneurs Mondiaux 

Fredag efter PBP blev der afholdt den 4-årlige generalforsamling i LRM. LRM er en forening af 

Audax-klubber, som har ansvaret for at homologere resultater fra brevet’er på 1200 km eller 

mere – på nær PBP, som er Audax Club Parisiens ansvar. 

 

Der blev valgt ny bestyrelse: Mark Thomas (USA), Tal Katzir (Israel) og Jean-Gualbert Faburel 

(Frankrig). Mark Thomas vil arbejde for at gøre LRM mere nærværende gennem flere nyheds-

breve, en mere aktiv hjemmeside og ved at promovere flere 1200 km brevet’er mellem PBP. 

 

Der blev vedtaget et sæt regler for LRM-brevet’er, der ligner PBP-reglerne meget. Dog er der 

mulighed for at få forlænget tidsfristen for de lange brevet’er når der er mere end 11 højdeme-

ter pr. km, dvs. fx mere end 13.200 km på en 1200 km brevet. 

 

”CHALLENGE LEPERTEL”  

Robert ’Bob’ Lepertel, der døde i 2013, var en af de helt centrale kræfter i ’genskabelsen’ af 

PBP i slutningen af 1960’erne og i udviklingen af LRM. Han bliver nu hyldet med en ’Challenge 

Lepertel’, hvor man kan få en medalje, hvis man  

• 4 kalenderår i træk kører en 1200 km brevet eller derover. 

• Brevet’erne skal køres i mindst 2 lande  

 

PBP og LRM-brevet’er tæller. Første år er 2019, så hvis man har kørt PBP eller end anden LRM 

brevet på mindst 1200 km i år, skal man ’bare’ køre en 1200 km brevet de næste 3 kalen-

derår. Ellers kan man starte i et senere år. Bemærk, at SuperBrevet Scandinavia formelt set er 

en dansk brevet. 

 

Tøj 

På opfordring fra medlemmer, der ønsker en mere race-agtig trøje (læs: et snærende snit, der 

ikke passer de fleste medlemmers mere aerodynamiske facon) i et lettere materiale, er det be-

sluttet, at lancere en sådan model. Den vil blive købt hjem, hvis der bestilles mere end 10 stk. 

af den.  

 

Vær opmærksom på at det kun er det ’gamle’ tøj, vi har liggende på lager. Det nye tøj fra Ext-

reme kan bestilles af medlemmerne og så købe vi det hjem to gange om året. 
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Tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje 

I september har vi fået tildelt et tilskud på 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje, som 

skal anvendes til ’særlige indsatser i forhold til rekruttering af nye medlemmer’. Der vil blive 

orienteret nærmere om dette på generalforsamlingen. 

 

 

ARDs 25-års jubilæum  

I 2020 er det 25 år siden ARD blev stiftet som klub. Det vil blive fejret og jubilæumsudvalget 

er i fuld gang med planlægningen. Når planerne er endelige, vil det blive meldt ud på hjemme-

siden.  

 

Flèche Nordique 

Det 16. FN bliver afholdt i Pinsen, 30.-31.maj 2020. Flechen er et 24-timers holdløb for 3-5 

personer, der selv lægger en rute på minimum 360 km, med valgfrit startsted og mål i Skövde 

i Sverige. Læs mere på hjemmesiden under menuen ’Løbstyper’. Hvis du har lyst til at køre 

Fleche, skal du se om du kan finde sammen med 2-4 andre, der har lyst til en hyggelig ople-

velse.  Hvis du ikke lige har nogen, at køre sammen med, kan du prøve at efterlyse et hold i 

vores Facebookgruppe. 

 

 

Kontingent for 2020 

Kontingentet for 2020 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til 150 kr. Efter vi har ta-

get den nye hjemmeside i brug, skal du ikke overføre pengene til klubbens konto, da vi træk-

ker kontingentet på det betalingskort, du har brugt, da du betalte kontingent for 2019 eller har 

betalt startpenge med i løbet af året. En god uges tid inden vi trækker beløbet får du en mail 

med besked om at kontingentet vil blive trukket på dit betalingskort. Du vil naturligvis have 

mulighed for at melde dig ud, så der ikke trækkes kontingent.  Skulle du fortryde kontingent-

betalingen og ønske at melde dig ud, skal du bare give klubben besked inden generalforsam-

lingen.   

 

Startgebyr 2020 

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, lørdag d. 1. februar, hvor vi skyder jubilæumsåret i gang! 

 

 

Jan Buschardt 

Formand 

 


