
Nyhedsbrev august 2020 
 

Jubilæumsarrangementet den 5. september nærmer sig. Corona-reglerne lempes. Nyt 

fra bestyrelsen. Sæsonafslutning samt en beretning. 

 

 

Jubilæumsaktiviteter 

 
Fotokonkurrence 

Der er indkommet en del billeder til ARDs fotokonkurrence i forbindelse med 25-års jubilæet. De 

viser, at der blandt klubbens medlemmer er rigtigt gode fotografer. Der er taget mange 

stemningsfyldte billeder som samtidig på forskellig vis skildrer randonneur-livet i et lidt atypiske 

forår/sommer 2020. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at det er klubbens medlemmer, som udvælger det bedste billede. Det sker 

ved, at DU nu kan stemme på de billeder der deltager i jubilæums-fotokonkurrencen.  

 

Du kan se og stemme på de indsendte billeder under ”ARD 25-års jubilæum” => ”Afstemning – 

fotokonkurrence” eller her, hvor du også finder vejledning til afstemningen. 

Afstemningen slutter ved midnat søndag den 23. august. 

 

 

Ansøgning om jubilæumsmedalje 

Alle medlemmer, der gennemfører en brevet hos 3, 4 eller 5 arrangører i perioden 15. marts – 31. 

august 2020 kan som bekendt ansøge om klubbens jubilæumsudmærkelse i bronze, sølv eller guld. 

Det synlige bevis på, at man har gjort sig fortjent til udmærkelsen, vil blive uddelt til klubbens 

jubilæumsarrangement d. 5. september.   

Ansøgningsskemaet til jubilæumsudmærkelsen kan du finde på hjemmesiden under ARDs 

jubilæum -> Ansøg om jubilæumsudmærkelse eller her 

Det forventes at vi får lavet udmærkelsen med den enkeltes navn på. Det giver lidt tidsmæssige 

udfordringer, da der er kort tid fra d. 31. august til d. 5. september. Du opfordres derfor til at søge 

om jubilæumsudmærkelsen hurtigst muligt og  

senest d. 15. august. 
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Hvis du har planlagt at køre en af de kvalificerende breveter i perioden fra 15. – 31. august, skal du 

give besked om dine planer – herunder hvilken dato, du planlægger at køre på. Så vil der blive gjort 

mest muligt for, at du også kan få dit navn på udmærkelsen. Giv besked på medaljer@audax-

club.dk.  

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Brevetregler resten af året: 

1. Vi kræver ikke længere, at man kører alene, men giver stadig den enkelte mulighed for at 

køre solo. 

Der er ikke længere lovkrav eller krav fra DCU om, at man ikke må starte samtidigt så 

længe vi overholder de almindelige afstandskrav og ikke er mere end 50 deltagere. Den 

enkelte deltager kan dog stadig vælge at cykle alene. Du kan læse om de aktuelle corona-

regler her.  

2. Vi holder dog fast i, at man resten af sæsonen må køre 14 dage før til 14 dage efter den 

officielle dato, selvom de øvrige corona-regler lempes. 

 

Tøjbestilling 

Det er igen ved at være tid til bestilling af tøj fra Xtreme, hvis garderoben skal fornyes eller udvides 

til næste sæson. Peter bestiller tøj den første oktober. 

 

Årets randonneur 

Bestyrelsen har siden 2001 kunnet udpege et medlem til Årets Rytter. Kriterierne er at medlemmet:  

• skal have cyklet meget, men ikke nødvendigvis mest 

• skal være en god kammerat 

• skal være hjælpsom 

• kan have medvirket til udbredelse af kendskabet til ARD og PBP 

• kan have vist initiativ til nye oplevelser på cykel 

• kan indstilles til bestyrelsen af kammerater og/eller arrangør 

Årets rytter udnævnes på generalforsamlingen og modtager diplom og præmie. 

Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsesmedlemmer og arrangører som udgangspunkt ikke udnævnes 

til Årets Rytter. 

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


 

Forslag til årets randonneur 2020 kan derfor nu indstilles til klubbens bestyrelse. 

 

Nyt fra arrangørerne 

Sæsonafslutninger: 

ARD Norddjylland: Vores sidste AUDAX-løb her fra Aalborg er den 19. september. Der arrangeres 

fællesspisning efter løbet for dem, der er interesserede i det. 

HUSK at tilmelde jer til spisning/ send en mail til Lasse: lasseolesen@stofanet.dk 

I år er der også mulighed for at køre en 100 km permanent. Forslag til et fælles starttidspunkt for 

denne er kl. 12.00.  

Det tilstræbes, at alle er klar til spisning kl. 18.30, så vælg evt. selv starttidspunkt, så det passer til 

jeres hastighed. 

Har I kendskab til eventuelt interesserede i AUDAX-løb, må I gerne invitere potentielt ny 

medlemmer med       

Medlemmer, som er skadede eller af anden grund forhindrede i at cykle på dagen, er selvfølgelig 

velkomne til at tilmelde sig den efterfølgende spisning. 

Der forventes pt. at være mulighed for bad og omklædning på Sportshøjskolen, som før Corona-

tiden       

 

 

 

 

 

 

Lasse er klar ved telefonen og mailen, så 

man kan tilmelde sig  fællesspisning. 

Beretning fra Slagelse 1200 km 

I begyndelsen af juli måned kørte jeg den danske superbrevet: Slagelse 1200 km. Jeg har skrevet en 

beretning/løbsrapport fra en spændende og vejrmæssig omskiftelig tur. Den kan læses under 

”Beretninger” => ”Andre løb” eller her 
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Samme sted kan du også læse beretninger fra mange andre ture og oplevelser som klubbens 

medlemmer har haft gennem årene. 

 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en fortsat god sommer 

Christian Rasmussen 

 

 

 

 


