
Nyhedsbrev april 2019 

 

1. april markerer et skifte i klubbens aktiviteter. Sæsonen for permanente brevet’er 2018/19 slutter 

og sæsonen for de egentlige brevet’er starter for alvor. Træning og i år tilmelding/forberedelse til 

PBP afløses af den egentlige brevet’er. For 93 danskere vil målet i dette forår være kvalifikation til 

PBP. Kvalifikationen indebærer at der skal gennemføres en 200 km, 300 km, 400 km og en 600 km 

brevet (en kortere brevet kan dog erstattes af en længere), som skal registreres endeligt inden den 

3.juli.  

 

Den nye sæson har fået en fornem start hos alle 4 arrangører. Der har været mange tilmeldte, 

herunder en del nye deltagere, til alle de første brevet’er. Det anslås, at der i alt har været ca. 25 

debutanter i løbet af de første ture. Derudover har der været deltagere fra både Tyskland og 

Singapore. 

De er foreløbig blevet mødt med et vejr fra en meget cykelvenlig side; en del sol, stort set tørt, til 

tider lidt køligt og blæsende. Gert fra Sjælland og Lasse fra Nordjylland har lavet en 

stemningsrapport fra deres første ture: 

Lasse – 200 km den 06.04.2019:  

• Der startede 28, en måtte udgå pga. defekt. 3-4 nye deltagere, en fra Singapore og et par 

stykker helt fra Sæby og Frederikshavn. Så det var et internationalt felt😊 

• Lidt småregn og modvind i starten, indtil Hals, derefter et langt stræk med medvind, lidt 

sidevind, til Aggersund, og efterhånden også sol indtil de sidste 50 km, som igen bød på lidt 

modvind. 

• En hel del punkteringer på turen, muligvis pga. megen kørsel på cykelstier. 

• Der var hemmelig kontrol ved Oxholm Mølle 

Gert – 200 km den 06.04.2019: 

• I alt 21 deltagere, det er nogenlunde det samme som det plejer, der ville sikkert havde været 

flere, hvis de ikke skulle køre 300km fra Hillerød. 

• Der var en ny deltager, som kom godt med rundt.  

• Der var også to tyskere til start. I Tyskland er der åbenbart rift om startpladserne, med 

begrænsning på deltagerantallet, så de kom herop, så den ene kunne få kørt en 200km. 

• De var meget glade for ruten, så det er jo godt 

• Alt i alt en hyggelig dag, som det plejer. 

• Billedet er af de to første grupper, der drikker kaffe og spiser sandwich på terrassen 

bagefter. 



        

                            Terrassen på Sjælland                               Oxholm Mølle i Nordjylland 

 

 

Status på Permanente efter den forløbne sæson 2018/19: 

 

• Der er i alt gennemført 145 permanente brevet’er siden 2015. Undervejs er der blevet 

tilbagelagt 24005 km. Heraf er der kørt 75 brevet’er i 2018 og 18 brevet’er i 2019. 

Interessen for at køre de permanente har således været stærkt stigende de sidste par år og en 

del har tilsyneladende kørt permanente i deres træning til den nye brevet-sæson.  

• Muligheden for at køre permanente på 100 km og 161 km, som blev vedtaget på 

generalforsamlingen i 2018 samt tiltagene med seniorbrevet’er har betydet meget for 

stigningen. Der er således kørt 55 brevet’er på 100 km og 5 på 161 km i sæsonen 2018/19.  

• Lars Bommersholdt har fra Brande og Birgit Henriksen fra Albertslund har i efteråret 2018 

arrangeret flere seniorbrevet’er – med i alt 27 deltagere. Distancen har typisk været på 100 

km og har en væsentlig social profil med fælles samling under og efter turen. 

• Der er nu 26 permanente ruter af forskellig længde, som er fordelt over det meste af landet 

fra Nordjylland til Bornholm. Ruterne kan ses på hjemmesiden under ”Løbstyper” og 

”Permanente” eller her. 

Foreløbig er der ingen permanente ruter i Sønderjylland og på Fyn, men mon ikke de også 

kommer her ….…...? Det kan kun anbefales at tage udfordringen op og designe en eller 

flere ruter. Jeg står gerne til rådighed med råd og vejledning.  

• De 145 kørte brevet’er er fordelt på 42 af klubbens medlemmer. Enkelte har kørt en del 

brevet’er, men også her har senior-brevet’erne introduceret en del til at køre de permanente 

ruter. 

 

 

 

 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=199


Opdateringer på hjemmesiden 

 

Claus Hviid Christensen har været i Spanien og kørt 2 Super Randonee i løbet af 2 weekender i 

sommeren 2018. En Super Randonee er også en form for Permanent rute på mindst 600 km med 

mindst 10.000 hm. Du kan læse Claus’ spændende beretning fra turen her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklen er vores bedste ven og vigtigste 

arbejdsredskab som Randonneur ! 

 

Derfor fotograferes den ofte flittigt i 

forbindelse med kontroller på permanente i 

ind- og udland. 

 

Her er Claus i Spanien. 

 

   

Årets rytter 2018 blev Jens Gravesen. Du kan læse en præsentation af Jens under ”Udmærkelser”, 

”Hall of Fame” og ”Årets rytter” eller ved dette link. Her er der også beskrivelser af klubbens 

tidligere ”årets rytter”. 

 

Der er enkelte, der har fundet fejl i deres profil på hjemmesiden. Jeg vil derfor opfordre til, at man 

går ind på sin profil og ser om oplysningerne passer og funktionerne fungerer. Hvis man oplever 

problemer med sin profil eller andet på hjemmesiden, må man gerne give mig en tilbagemelding. 

 

Enkelte har været usikre på proceduren til at hente og ligge ruter ind på sin GPS. Leif Bagger har 

tidligere lavet en vejledning, som kan findes her. 

 

 

 

 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Beretninger/Andre%20lange%20l%C3%B8b/2%20Super%20Randonne%20Claus%20Hviid.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/%C3%85rets%20rytter/Jens%20Gravesen.pdf
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Vejledninger/Vejledning%20i%20download%20og%20brug%20af%20GPS%20filer.pdf


PBP 2019 

 

PBP 2019 er udsolgt og der bliver ikke åbnet op for yderligere tilmelding. Der er som tidligere 

nævnt 93 tilmeldte fra Danmark. De er formodentligt alle godt i gang med kvalifikationen inden den 

endelige registrering, som starter den 1. juni.  

Resultater med homoloationsnumre vil blive lagt ind på hjemmesiden under ”Kalender” og 

”Resultatliste” når tiden til registreringen nærmer sig. 

 

 

Bestyrelse og webredaktør ønsker alle en fortsat god sæson på cyklen 

Christian Rasmussen 

 

 

 

 

 

 


