
Nyhedsbrev april 2020 

VIGTIGE retningslinier i skyggen af Covid-19, en aflysning og en tilmeldingsfrist. 

 

Cykling – ARD og corona. 

Mange af os har en del år på bagen. Ja, de fleste har det man kan kalde et helt livs erfaring. 

Alligevel har vi vist alle gennem den sidste 1½ måned set og oplevet en tilværelse, som ikke er set 

mere forandret en siden 2. verdenskrigs tid. Samfundet har været lukket ned. Vores normale frihed 

har været indskrænket på en måde som vores generation (måske som den første gennem 

verdenshistorien) i vores del af verden aldrig har oplevet. Vi har lært at ”stå sammen med afstand”. 

Alligevel kan vores sport, som en af de eneste, gennemføres under fuldt hensyn til og respekt for de 

sundhedsfaglige anbefalinger, påbud og krav, der ellers præger denne tid.  

Bestyrelsen og arrangørerne skal have ros for at de har ændret og tilpasset brevet-reglerne, så vi 

stadig han dyrke vores fritidsinteresse under forsvarlige og sikre forhold under disse 

omstændigheder, hvor stort set alt andet sport er aflyst eller sat på pause.  

De tilpassede regler for brevetkørsel under COVID-19 krisen kan læses her 

Væsentligst under disse omstændigheder, udover at man ikke må køre flere sammen, er: Kontroller 

foregår med fotos og man skal huske forplejning til hele turen, da vi selvfølgelig ikke er velsete i 

butikker mm med savl og løbenæser i denne tid. ALLE bedes at overholde dette, da vi gerne vil 

kunne benytte butikkerne igen når alt dette er overstået. 

De praktiske procedurer i forbindelse med håndteringen af kontrolkort før og efter brevet’erne vil 

være forskellige fra arrangør til arrangør ligesom procedurerne muligvis ændres undervejs. Alle 

deltagere bør derfor holde sig orienteret om proceduren (eller evt. tage kontakt) hos den enkelte 

arrangør. 

Fotokontroller skal under eller efter turene sendes til arrangørerne. De fleste fotos bliver taget i 

meget store filstørrelser. Dette giver meget lange overførselstider af kontrolfotos, ligesom 

arrangørernes mailboks hurtigt bliver fyldt op og ikke kan modtage alle mails.  

Arrangørerne vil derfor gerne, hvis fotokontrollerne kan fremsendes i reduceret størrelse eller evt., 

at fotos samles i et dokument, som evt. sendes i PDF-format.  

Herunder har jeg lavet en opskrift på reducering af billedernes filstørrelse. Det foregår på computer. 

Der er helt sikkert andre måder afh. af hvilke billedprogrammer man bruger, men jeg synes, at 

denne er ”lige ved hånden” i Windows 10 og ret nemt at bruge.  Kontakt mig, hvis det ikke er 

forståeligt eller brugbart. 

Jeg bruger primært det program der ligger i Windows 10 og som hedder ”Microsoft billeder”.  

Jeg åbner billedet i programmet hvorefter det ser sådan ud:   

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=254


   

 

 

Tryk på de 3 prikker øverst til venstre. Derefter kommer flg skærm: 

 

Tryk på ”Tilpas størrelse” hvorefter der kommer en mulighed for at vælge billedstørrelse: 

 



 

Her kan man vælge ”L” der er den laveste billedstørrelse, hvorefter billedet kan omdøbes og 

gemmes i en mappe på computeren (jeg har f eks kaldt min Leif      ).  

Denne manøvre har f.eks reduceret det viste billede fra 1,3 MB til 27 kb. 



Fleche Nordique 2020 aflyst – udsat til 2021 

Fleche Nordique 2020 er, jfr. nedenstående mail fra de svenske arrangører, desværre aflyst og i 

stedet flyttet til 2021. Det er en ærgerlig men forventet beslutning i disse tider:  

 

För att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsversamhet och rekommendationer från  

Randononneurs Sveriges kommer årets Fleche Nordique att flyttas till 2021. 

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.  

 Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag 

 Alla cyklister har målgång på Billingen 

 Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare 

 Deltagare från hela Sverige. 

 Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser 

 Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård 

 Svårt att förutse pandemins utveckling 

 

 

Jubilæumsarrangement 5. september 2020 - tilmelding 

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er ved at være sidste frist for tilmelding til 

jubilæumsbrevet’en på 100 km med efterfølgende spisning fra Kolding Vandrehjem. Der er 

mulighed for overnatning. Bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder sig snarest hvis man vil 

overnatte, da vi snart ikke kan love at der fortsat vil være plads. Tilmelding i kalenderen eller her: 

https://audax-

club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=112

1&HashCode=819622393 

 

Bestyrelsen, arrangørerne og redaktionen vil ønske alle en god brevetsæson, trods de noget 

anderledes omstændigheder. Som nævnt i indledningen, er vi som nogle af de eneste så privilegeret, 

at vi kan gennemføre vores ture, godt nok i ensom majestæt, men trods alt nyde det efterhånden 

bedre vejr og den farverige natur, siddende på en cykelsaddel, drømmende mod de tider hvor vi 

igen kan nyde det sociale selskab undervejs. 

Christian Rasmussen                          
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