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Sæsonen 2020  
Brevetåret 2020 blev helt anderledes end vi havde forestillet os ved årets indgang. Vi vidste, 
at vores 25-års jubilæum skulle fejres, men vi havde ingen anelse om de ændringer corona-
virussen kom til at medføre.  
 
Kort før årets første brevet blev de første restriktioner lagt ned over samfundet og over 
sportsaktiviteter. Bestyrelse og arrangører fik hurtigt fastlagt nye regler, der indenfor regerin-
gens regler om forsamlingsstørrelser og sportsaktiviteter gav mulighed for at vi kunne afvikle 
vores breveter. Det blev dog i de første måneder som ’enkelt-start’ med mulighed for at starte 
på andre end de officielle dage og med mulighed for fotokontrol i stedet for det sædvanlige 
stempel.   
 
Det har undervejs givet ekstra udfordringer for bestyrelsen med den overordnede planlægning 
og – især - for arrangørerne og den resultatansvarlige i den mere praktiske afvikling af sæso-
nen, men alle har ’trådt lidt hårdere i pedalerne’ for at overvinde de forhindringer, der har væ-
ret.  
 
Normalt falder aktivitetsniveauet i året efter et PBP-år, og det gjorde det også i år, men ikke 
nær så meget, som det plejer.  Faldet i aktivitetsniveauet fra et PBP-år til året efter plejer at 
være på 65-70% - i år har det kun været på 40%. Faktisk var 2020 det ’efter PBP-år’, hvor vi 
har kørt flest breveter nogensinde!  381 BRM-breveter blev det til mod 269 i 2016. Til sidst i 
denne orientering er antal breveter, deltager mm. vist år for år, så du kan se udviklingen. 
 
Ud over BRM-breveterne (de almindelige breveter), blev der også kørt et rekordstort antal 
permanente – 182 stk., hvilket er det højeste siden de permanente blev indført i 2016. 
 
Der er helt sikkert flere årsager til det høje aktivitetsniveau: 

 Den større fleksibilitet for at køre breveterne, da vi på grund af de ekstraordinære om-
stændigheder fik mulighed for at køre dem i en periode før og efter den officielle løbs-
dato.  

 Muligheden for at køre de officielle breveter som en permanent gennem hele sæsonen. 
 Jubilæet, hvor jubilæumsudmærkelsen motiverede en del til at køre flere breveter end 

de ellers ville have gjort, ligesom der var en del deltagere til jubilæumsbreveten, der 
blev kørt som en permanent. 

 Corona-nedlukningen gjorde det svært for andre i cykelmiljøet at forfølge deres mål, og 
nogle af dem fandt et nyt sæsonmål indenfor vores regi. 

 Corona har måske motiveret nogle til en ekstra cykeltur i en tid hvor alt andet har væ-
ret lukket ned.  

 
Arrangørerne 
Arrangørerne har som nævnt udført et stort arbejde for at få al ting til at fungere i år.  De fort-
sætter alle i den kommende sæson med samme startsteder. 
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Tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje 
I september 2019 fik vi tildelt et tilskud på 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje. Beløbet 
blev anvendt i begyndelsen af 2020 til udgivelse af klubbens historie ’Audax Randonneurs Da-
nemark, 25 år i tekst og billeder’. Bogen gives til alle medlemmer og vil blive givet til alle nye 
medlemmer så længe vi har bøger på lager. Vi håber at vi der igennem kan inspirere nye ryt-
tere til at prøve kæfter med vores breveter. 
 
Hvis du endnu ikke har fået dit eksemplar af bogen, kan du få den ved henvendelse til din ar-
rangør eller ved at købe den i web-shoppen, hvor den også er gratis, men hvor du skal betale 
for forsendelsen. 
 
 
ARDs 25-års jubilæum  
I 2020 var det 25 år siden ARD blev stiftet som klub. Det blev fejret med en række aktiviteter: 
 

 I forbindelse med generalforsamlingen d. 1. februar blev ARDs historie, ’Audax 
Randonneurs Danemark, 25 år i tekst og billeder’, udgivet og omdelt til alle de frem-
mødte.  Senere er den udleveret til alle de medlemmer, der har bedt om den. Bogen 
ser på ARDs historie gennem referater, interviews, billeder og ikke mindst medlem-
mernes beretninger fra deres breveter. 
 

 ARDs jubilæumsudmærkelse: Hvis man gennemførte en brevet hos 3, 4 eller 5 forskel-
lige arrangører i løbet af året, kunne man opnå en bronze-, sølv- hhv. guld-
udmærkelse, som konkret udmøntede sig i et krus med navn og angivelse af hvilken 
udmærkelse, man har gjort sig fortjent til. Det var tydeligt, at dette initiativ gav anled-
ning til at mange kom ud at køre hos en eller flere arrangører, de ikke plejer at køre 
hos.  I alt 19 fik tildelt udmærkelsen – 2 sølv og 17 guld. 
 

 Fotokonkurrence, hvor medlemmerne blev opfordret til at indsende op til 3 billeder fra 
året, der viste randonneurlivet.  Vinderen blev fundet blandt de indsendte billeder gen-
nem en afstemning, som alle medlemmer kunne deltage i. 8 medlemmer indsendte bil-
leder, 34 medlemmer afgav i alt 87 stemmer i en tæt afstemning.  Vinderbilledet – 
’Solopgang i morgendis’ – blev taget af Lars Bommersholdt, som modtog et diplom 
som bevis for han havde vundet. 
 

 En 100 km jubilæumsbrevet med efterfølgende spisning. Breveten, der havde deltagel-
se af 36 randonneurer, startede fra vandrehjemmet i Kolding og kørte via Vejle, Frede-
ricia og Vestrup rundt med uret indtil man var tilbage i Kolding.  
 
Efter breveten var der festmiddag på vandrehjemmet med snak, røverhistorier og al-
mindeligt hyggeligt samvær. 

 
 
Endnu et jubilæum! 
Den 11. september 2021 er det 100 år siden den første 200 km BRM-brevet blev afholdt.  Det 
fejres over hele verden ved at der denne dag afholdes 200 km-jubilæumsbreveter. Der er lavet 
en særlig medalje, der gives til alle medlemmer, der gennemfører denne dag.  Der afholdes 
jubilæumsbreveter hos alle arrangører, så der bliver god mulighed for at komme til start. 
 
I forbindelse med jubilæet har ACP lavet nogle særlige startkort, der er en kopi af de kort, der 
blev anvendt den 11. september 1921. Bestyrelsen har besluttet, at vi anvender disse kort i 
hele 2021 (og måske lidt ind i 2022 til beholdningen er opbrugt), for at sætte fokus på 100 
års-jubilæet.   
 
Flèche Nordique 
Det 16. FN var planlagt til at blive afholdt i Pinsen 2020, men pga. corona-restriktionerne blev 
den udskudt til 2021.  Flèchen er nu planlagt til 22.-23. maj 2021.  
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Flèchen 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 Flèche, skal du se om du kan finde sammen med 2-4 
andre, der har lyst til en hyggelig oplevelse.  Hvis du ikke lige har nogen, at køre sammen 
med, kan du prøve at efterlyse et hold i vores Facebookgruppe. 
 
 
Super Brevet Scandinavia 2021 
SBS har været under planlægning hele året. I oktober måtte arrangørerne se i øjnene, at usik-
kerheden om det vil være muligt at afholde SBS, om udenlandske deltagere kan komme frem 
til start, om grænserne mellem de nordiske lande er åbne osv., er så stor, at det blev besluttet 
at udskyde SBS til august 2022. 
 
 
”CHALLENGE LEPERTEL”  

Som omtalt i sidste års efterårsudsendelse, er der indført en ’Challenge Lepertel’, 
hvor man kan få en medalje, hvis man  

 4 kalenderår i træk kører en 1200 km brevet eller derover. 
 Breveterne skal køres i mindst 2 lande  

 
PBP og LRM-breveter tæller. Første år er 2019, så hvis man har kørt fx PBP, skal man ’bare’ 
køre en 1200 km brevet de næste 3 kalenderår. Ellers kan man starte i et senere år. Bemærk, 
at Super Brevet Scandinavia formelt set er en dansk brevet.  
 
Pga. de verdensomspændende corona-nedlukninger, der har vanskeliggjort eller umuliggjort 
cykling i store dele af verden, har Les Randonneurs Mondiaux besluttet, at udvide reglerne 
sådan at hvis man ikke fik kørt en 1200 km i 2020, kan man køre 2 et af de efterfølgende år.  
 
 
Kontingent for 2021 
Kontingentet for 2021 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til 150 kr. Lige som sidste 
år, skal du ikke overføre pengene til klubbens konto, da vi trækker kontingentet på det beta-
lingskort, du har brugt, da du betalte kontingent for 2020 eller har betalt startpenge med i 
løbet af året.  
 
Normalt trækkes kontingentet en af de første dage i januar, men da vi er i gang med at vurde-
re om vi skal skifte bank, har vi besluttet, at udsætte kontingentopkrævningen til 1. februar.  
 
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 kontingentbetalingen og ønske at melde dig ud, 
skal du bare give klubben besked inden generalforsamlingen og inden du kører den første bre-
vet i året.   
 
Startgebyr 2021 
Bestyrelsen har besluttet, at startgebyret i 2021 uforandret skal være 75 kr. pr. brevet for 
medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer uden medalje hhv. 125 kr. / 175 kr. med medalje.  
Dog vil prisen for den særlige 100-års jubilæumsbrevet d. 11. september 2021 være 175 kr. 
inkl. obligatorisk medalje for medlemmer hhv. 225 for ikke-medlemmer.  
 
Startregler 2021 
På grund af den usikkerhed, der er omkring coronavirussen og de restriktioner, vi kommer til 
at leve under i 2021, har ACP besluttet, at vi også til næste år må cykel uden for de officielle 
datoer.  
 
Bestyrelsen og arrangørerne har besluttet, at man i 2021 vil kunne køre de officielle breveter i 
løbskalenderen indenfor 14 dage op tilløbsdagen, men ikke efter den officielle dato. Regerin-
gens til enhver tid gældende regler for forsamling og sportsaktiviteter vil naturligvis være gæl-
dende og klubben vil hen ad vejen melde reviderede regler ud i takt med at restriktionerne i 
samfundet ændrer sig.   Bemærk, at den særlige jubilæumsbrevet d. 11.september køres som 
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fællesstart, hvis der ikke er restriktioner til den tid, der umuliggør det. Den kan altså ikke kø-
res på andre datoer. 
 
 
Generalforsamlingen er udskudt 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt d. 30. januar, men på grund af de restriktioner, 
der er indført med virkning fra 9. december – 28. februar, er den udskudt og afholdes  
 

Søndag (!!) d. 21. marts.  på Fredericia vandrehjem. 
 
Skulle det vise sig, at det stadig er umuligt at afholde generalforsamlingen fysisk d. 21. marts, 
vil vi forsøge af afvikle en virtuel generalforsamling på samme dato og tidspunkt. Mere om det, 
hvis det bliver nødvendigt, når vi nærmer os d. 21. marts, 
 
 
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige alle tak for et – på trods af alt - godt brevetår. Vi 
håber at I og jeres kære får en god jul og I kommer godt og raske ind i det nye år! 
 
 
Jan Buschardt 
Formand 
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Statistik 
 
 
Nedenfor ses antallet af brevet’er, der viser at efter en stigning i antallet, har vi nu toppet og 
antallet har været faldende siden ca. 2011. Der er dog noget, der tyder på at antallet igen er 
ved at stige. 
 

 
 
 
Nedenfor ses tilsvarende antallet af brevetkilometer i perioden 2003-19 (vi har ikke umiddel-
bart tallene for årene før). Billedet her er det samme med en stigning frem til ca. 2011 og der-
efter et fald og måske svag stigning igen fra 2019. 
 

 
 
 
På trods af det vigende aktivitetsniveau er der grund til optimisme: Aktivitetsniveauet i mel-
lemårene er ikke faldende, men snarere svagt stigende. 
 
 
 
  



 - 6 - 

I 2020 deltog i alt 109 forskellige personer i mindst 1 brevet, hvilket er mindre end en halve-
ring i forhold til PBP-året forinden og dermed det mindste fald nogensinde fra et PBP-år ti det 
efterfølgende: 
 
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 2020 
80 90 111 312 112 132 248 219 135 180 274 215 98 136 161 196 109 
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1992 1993 1994 1995
Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal

200 200 200 200
300 300 300 300
400 400 400 400
600 600 600 600

1000 1000 1000 1000
230 243 243 747

1996 1997 1998 1999
Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal

200 200 200 200
300 300 300 300
400 400 400 400
600 600 600 600

1000 1000 1000 1000
262 286 348 878

35% 109% 122% 252%

2000 2001 2002 2003
Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal

200 200 200 200 322
300 300 300 300 230
400 400 400 400 232
600 600 600 600 221

1000 1000 1000 1000 24
251 254 302 1029

29% 341%

2004 2005 2006 2007
Brevet Antal Brevet Total Brevet Antal Brevet Antal

200 93 200 118 200 137 200 348
300 41 300 59 300 77 300 263
400 16 400 43 400 57 400 230
600 15 600 27 600 34 600 201

1000 9 1000 11 1000 12 1000 33
174 258 317 1075

17% 148% 123% 339%

2008 2009 2010 2011
Brevet Antal Brevet Total Brevet Antal Brevet Antal

200 148 200 203 200 379 200 321
300 72 300 86 300 245 300 201
400 44 400 73 400 185 400 171
600 29 600 49 600 152 600 181

1000 15 1000 17 1000 29 1000 20
308 428 990 894

29% 139% 231% 90%

2012 2013 2014 2015
Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal

200 209 200 260 200 333 200 275
300 59 300 104 300 178 300 190
400 28 400 78 400 130 400 153
600 17 600 53 600 114 600 132

1000 5 1000 6 1000 54 1000 17
318 501 809 767

36% 158% 161% 95%

2016 2017 2018 2019
Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal Brevet Antal

200 124 200 186 200 182 200 243
300 64 300 92 300 120 300 140
400 39 400 57 400 104 400 135
600 30 600 42 600 68 600 108

1000 9 1000 2 1000 20 1000 13
1200 3 1200 u. SBS 0 1200 0 1200 0

269 379 494 639

35% 141% 130% 129%

2020
Brevet Antal

200 206
300 67
400 49
600 41

1000 9
1200 9

381

60%

222.400  174.800   

Antal km
41.200       

20.100       

19.600       

24.600       

9.000         

10.800       

125.300  

Antal km
48.600       

42.000       

54.000       

64.800       

13.000       

-             

-             -             -              132.600     

-             -             -              24.000       

-           -          -            382.800  

-              

Antal km
36.400        

36.000        

41.600        

-             -             -              64.400       

-             -             -              69.000       

-             -             -              92.800       

-             -             -              -             

-           -          -            -           

Antal km Antal km Antal km Antal km

-             -             -              -             

-             -             -              -             

-             -             -              -             

-           -          -            -           

Antal km Antal km Antal km Antal km
-             -             -              -             

-             -             -              -             

-             -             -              -             

-             -             -              -             

Antal km Antal km Antal km Antal km
-             -             -              -             

-             -             -              -             

40.800        

Antal km Antal km Antal km

11.200       31.200       52.000        

294.400   

2.000         

-             

114.800  

Antal km
37.200       

27.600       

22.800       

25.200       

90.200     

3.600         

Antal km
29.600       75.800        64.200       40.600       

9.000         

Antal km
24.800       

19.200       

15.600       

18.000       

20.000        

25.800       

74.000        68.400       

17.400       

29.200       

91.200        108.600     

21.600       73.500        60.300       

29.400       

29.000        20.000       

101.200  125.000  343.500   321.500  

17.000       15.000       

17.600       

17.700       31.200       53.400        57.000       

61.200       

Antal km Antal km Antal km Antal km
41.800       52.000       66.600        55.000       

269.400  

10.200       31.800       68.400        79.200       

5.000         6.000         54.000        17.000       

85.900     152.200  

12.300       17.700       23.100        78.900       

6.400         17.200       22.800        92.000       

Antal km Antal km Antal km Antal km
18.600       23.600       27.400        69.600       

85.700    105.700   394.100  

9.000         16.200       20.400        120.600     

9.000         11.000       12.000        33.000       

55.300     
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Permanente breveter

2015
Type Antal
Alm 12
Kvinde 0
Senior 0
Turist 0

12

2016 2017 2018 2019
Type Antal Type Antal Type Antal Type Antal
Alm 19 Alm 21 Alm 47 Alm 60
Kvinde 0 Kvinde 0 Kvinde 1 Kvinde 0
Senior 0 Senior 0 Senior 27 Senior 25
Turist 0 Turist 0 Turist 0 Turist 0

19 21 75 85

2020 Indtil 7. december
Type Antal
Alm 166
Kvinde
Senior 16
Turist 0

182

Antal medlemmer

2016 2017 2018 2019
Alder Mand Alder Mand Alder Mand Alder Mand
19-24 7 2           19-24 5 2           19-24 19-24 1
25-39 25-39 25-39 10 1           25-39 12
40-59 40-59 40-59 103 13         40-59 115 22         

60-69 60-69 60-69 54 60-69 59
70- 70- 70- 21 4           70- 19 -        

154 14            151 13            188 206
Mænd og Kvinder Mænd og Kvinder Mænd og Kvinder Mænd og Kvinder

2020
Alder Mand
19-24 1
25-39 13
40-59 112 19         

60-69 55
70- 28 -        

209
Mænd og Kvinder

110

37

8           

4           

109 7           

37
4           

Antal km
23.905       

1.600         

25.505     

Antal km
2.400         

2.400       

Antal km Antal km Antal kmAntal km
9.761         

2.500         

12.261     

4.100         

4.100       

4.500         

4.500      

7.305          

100             

2.700          

10.105     

Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde

1                 1                

232          

19             23            

Kvinde

4                

23            

168          164          207           229          


