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25-års jubilæum

• Jubilæumsudmærkelse

• Særligt stempel i kontrolkortet

• Fotokonkurrence

• Jubilæumsbrevet med spisning

• ARDs historie



Jubilæumsudmærkelse

• Kør en brevet hos 3, 4 eller 5 af arrangørerne
• Du kan selv vælge distancen (200,300,400 eller 600 km)

• 3 breveter giver bronze, 4 sølv, 5 GULD!

• Kør på en officielle dato eller før 

-> registreres som brevet hos ACP

• Kør efter den officielle dato
-> registreres som Permanent brevet hos ARD

• Kør inden d. 31. august 2020



Jubilæumsstempel i kortet



Fotokonkurrence

• Hvert medlem kan indsende 3 billeder. Man kan 
erstatte allerede indsendte billeder med andre.

• Du skal selv have taget billedet i 2020.

• Billedet skal illustrere randonneurlivet

• Billederne indsendes senest d. 1. august

• Se mere på hjemmesiden under ‘Jubilæum’



Jubilæumsbrevet

• 5. september 2020 afholder vi en 100 km 
Jubilæumsbrevet med efterfølgende spisning og 
evt. overnatning

• Sted: Kolding Vandrehjem

• Alle nuværende og tidligere medlemmer er 
velkomne med ledsagere 

• Man må gerne deltage i spisningen uden at have 
kørt breveten.



Juiblæumsbrevet - tilmelding

• Tilmelding sker på hjemmesiden – kommer snart 
op

• Pris: ca. 250 kr. for middag 
ca. 400 kr. for overnatning og morgenmad 
0 kr. for brevet



ARDs historie

• Alle medlemmer kan få et eksemplar
• Deltagere til generalforsamlingen får den her

• Andre kan aftale med en arrangør om at få den – fx i 
forbindelse med en brevet

• Alle nye medlemmer kan få et eksemplar hos 
arrangøren

• Bidragsydere til bogen, der ikke er medlemmer, får 
et eksemplar

• Ekstra eksemplarer kan købes for 100 kr. + 
forsendelse



Tristyr - §6a

• Tristyr har været forbudt i både PBP og Danmark

• I 2019 blev visse tristyr tilladt til PBP

• Grunden til det hidtidige forbud har været 
sikkerhedshensyn

• Kan vi tillade tristyr uden at sætte sikkerheden over 
styr?





Tristyr - §6a  Forslag

• I Danmark (og visse andre lande) er tristyr er tilladt, 
hvis de ikke går længere frem end bremsegrebene, 
der ikke må pege fremad.

• En randonneurer, der anvender tristyr, må ikke køre 
sammen med andre, der ikke anvender tristyr, og 
skal, hvis han kører bag andre, holde en afstand på 
minimum 100 m. Randonneuren må gerne 
overhale andre, men i så fald skal det ske så hurtigt 
som muligt, så der ikke er tvivl om at han ikke kører 
sammen med dem, der overhales.



Super Brevet Scandinavia 2021

• Afholdes 20-23. august (forventet)

• Start i Hirtshals – mål i Kristiansand

• Tilmelding åbner i begyndelsen af 2021

• Fortrinsret til visse pladser for skandinaver



SBS Organisation

• Koordinator: Allan Riis

• Overordnet: Involvering af flere

• Arbejdsgrupper: 
• Kommunikation

• Økonomi

• Overnatning

• Transport 

• Rute


