
Nyhedsbrev august 2021 

Et par deadlines, nyt fra arrangørerne samt en nyhed i 2022 

Nyt fra bestyrelsen 

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. 

 

Forslag til årets randonneur 2020 kan derfor nu indstilles til klubbens bestyrelse senest den 

31.08.2021. Forslagene skal sendes til: lhbagger@adr.dk 

 

Ansøgning om udmærkelser 

Det er igen tiden til at søge om internationale udmærkelser: 

• Super Randonneur-medaljen,  

• Randonneur 5000 

• Randonneur10000.  

Ansøgningerne skal være indsendt senest d. 25. september, så de kan blive sendt til Frankrig til 

tiden. 

Ansøgning til de danske udmærkelser:  

• ARDs medaljer i bronze, sølv osv (For hver 15.000 brevet-kilometer,). 

• ARDs Ultra Randonneur udmærkelse (10 gange kørt en hel SR-serie, hver inden for et 

enkelt brevet-år) 

kan også indsendes nu, men her er fristen dog først d. 15. december  

Ansøgningsskemaer og mailadresser til ansøgningerne han findes på hjemmesiden under: 

”Udmærkelser” => ”Ansøg” eller her 

mailto:lhbagger@adr.dk
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=40


Nyt fra arrangørerne 

ARD Nordjylland – Lasse Olesen: 

Nu er cykelsæsonen i Audax-regi ved at være overstået. Her i Nordjylland mangler der 

jubilæumsløbet den 11. september og så det allersidste løb den 18. september. 

Der har desværre ikke været det store fremmøde i denne sæson. Jeg håber, at det bliver bedre til 

næste år, hvor der jo er SBS-løb, og der samtidig også nok vil være interesse for at køre nogle lange 

audaxløb som kvalifikation til Paris-Brest-Paris i 2023, hvis man har ønsker om at deltage i dette 

løb. 

Jeg skal til at planlægge næste års løb. Løbsdatoerne skal indsendes i starten at september. Jeg vil 

derfor gerne have en tilbagemelding på, om der er specielle ønsker til næste år, evt. et længere løb, 

400/600 km, i juli/august/september eller andet. Jeg er ked af at arrangere løb, hvis der ikke 

kommer nogle deltagere😊 

Mht. til jubilæumsløbet den 11. september har jeg besluttet, at den planlagte fællesspisning, der var 

planlagt til den 18. september, flyttes til den 11. september. Så giv venligst besked på, om du ønsker 

at deltage i fællesspisningen. Man er også velkommen til spisningen, hvis man ikke deltager i løbet. 

I må meget gerne forsøge at få nye deltagere med til løbet og gerne som medlem i klubben. Der 

forsvinder lige så stille medlemmer fra klubben, uden at der kommer så mange nye. 

 

ARD Hovedstaden – Leif Bagger 

”Den 11. september er der 200 km jubilæumsbrevet med start fra Fredensborg Vandrehjem kl. 

07:00. der serveres kaffe fra kl. 06:30. Efter at være kommet tilbage til vandrehjemmet, vil der 

mulighed for at bade. Om aftenen er der grill med forskellige kødretter, salater osv. Læs mere her: 

https://audax-club.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=236. Jeg glæder mig rigtig meget 

til at jer. Husk at hvis man stiller op i klubtrøjen, er der en særlig anerkendelse til deltageren.” 

Og  

”Sæsonen 2021 har for Hovedstaden budt på lidt færre startende sammenlignet med 2020. Marts, 

april og maj har haft næsten samme antal startende, mens juni og juli måned har haft færre 

startende.  

Som arrangør har det været dejligt igen at hilse på de startende om morgenen og kunne servere en 

kop kaffe. Nogle af de startende har jeg også hilst på, efter at de er kommet i mål og kunnet servere 

kaffe, sodavand og lidt spiseligt. Specielt i marts og april var den varme kakao meget velset, idet 

disse måneder var kolde og blæsende. Bl.a. kunne jeg købe en Specialized racercykel for 10 kr. om 

aftenen efter at randonneuren var kommet i mål på en 300 km brevet. 

 

ARD Sønderjylland – Helge Krogh 

Sæsonafslutningen nærmer sig, og der kan gøres en foreløbig status over deltagelsen ved de 

https://audax-club.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=236


planlagte Brevet og Permanente i Sønderjylland. Der har i år været mulighed for at køre fem 

forskellige Permanente af 100km længde og ruteforløb. 

Variationen i ruterne har jeg haft stor glæde af i marts og april, hvor ruterne er blevet prøvekørt og 

på den måde fået nogle træningskilometer i benene, inden de efter godkendelse af Leif kom i 

oversigten over Permanente 

 

Kontrol i Nørreskoven  ”Den Grønne Bro”  Alsingeren 

 

 

I juli var vi tre Sønderjyder der havde aftalt at 

køre Sundeved Rundt, Permanente nr.57. Vi 

var enige om at turen skulle køres i 

solskinsvejr, så det var bare at finde den rigtige 

dag, hvilket også lykkedes .Ruten indeholder 

en del højde meter og længere strækninger hvor 

man som cyklist har vejen for sig selv. 

 

På billedet er Helge, Johan og Peter ved 

kontrollen ”Skeldekobbel” Sundeved Rundt 

 

Det har tidligere været annonceret at der ville komme Permanente af 160km længde i 

Sønderjylland. Det er ikke glemt, blot udsat. Det gav ikke rigtig nogen mening at køre 160km ture i 

april når Brevet sæsonen var startet og formen var til at køre 200km ture. 

Brevet weekenden på Fyn den 19-20. juni, hvor der lørdag var mulighed for at køre 200km på 

Nordfyn, med start og mål ved Hindsgavl og om søndagen køre 200 km på Sydfyn med start og mål 

i Fåborg, havde fået to klub medlemmer fra Sjælland, til at tage turen over broen, for at cykle i det 

flotte fynske landskab. 

Undervejs på turen Nordfyn Rundt, havde de ledsagelse af en lokal bekendt fra Bogense. Iflg. deres 

tilbage melding havde de på trods af min lidt kreative rutelægning haft en god tur. 

Deres tur om søndagen Sydfyn Rundt, valgte de at afbryde idet et kraftigt nedbørsområde havde 

lagt sig over Sydfyn. De var dog begge enige om at Sydfyn er et nærmere bekendtskab værd, og 

ville gerne komme igen. 

Generelt har deltagelsen i de sønderjyske Brevet’er været meget behersket endda så meget at der 

ikke var nogen deltagere ved 400km Brevet og 200km Brevet Vejle-Sønderborg. Jeg kan som 

arrangør godt stille mig selv det spørgsmål, om medlemmernes mål er at sige at man har kørt f.eks. 



200km på en hurtig tid, eller det er at komme ud og opleve forskellige egne af landet, som der er 

rigelig mulighed for, med de fem startsteder fordelt over hele landet. 

Sæson 2022 

De enkelte arrangører sidder i øjeblikket og planlægger sæsonen 2022 dette gælder også ARD 

Sønderjylland, hvor et af målene med rutelægningen af 200km Brevet er at give deltagerne en god 

oplevelse af hvad Sønderjylland og Fyn har at byde på. Turene på hhv. Nordfyn og Sydfyn vil med 

mindre ændringer, indgå i mulighederne for at køre 200km Brevet i Sønderjylland i 2022. 

I 2022 kommer der et 200km Brevet med start og mål i Tønder.  Ruten vil føre langs Vadehavet 

med en sløjfe ned i Tyskland. Gennem førelsen er betinget af at Corona restriktionerne tillader det. 

På gensyn i 2022 Helge 

 

På vegne af Gert og Claus kan jeg gøre opmærksom på at der den 11. september også køres 

jubilæumsbrevet fra henholdsvis Slagelse og Herning og at man desuden efter turen i Herning kan 

tilmelde sig en jubilæumsmiddag. 

 

Sæsonen 2022 

 

200 km Jubilæumsbrevet i 2021 efterfølges af 300 km Jubilæumsbrevet 11. juni 

2022 i anledning af 100-året for første 300 km brevet 

                  

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 herunder hos alle 5 

danske arrangører. Tilmelding kan ske i kalenderen på hjemmesiden. 

Den 11. juni 2022 er det 100 år siden den første 300 km BRM-brevet blev afholdt. Det vil også 

blive markeret med jubilæumsbrevet’er.  

Der er endnu ikke konkrete oplysninger om, hvordan det kommer til at foregå hos de danske 

arrangører, men der vil også denne gang være mulighed for at erhverve den særlige medalje – en 

kopi af den oprindelige medalje, som gives til alle medlemmer, der gennemfører denne dag. 

https://audax-club.dk/cms/Activity.aspx


 

Brevet’erne til næste år vil (sandsynligvis) give adgang til tidlig tilmelding til 

PBP 

ACP har antydet, at en brevet i 2022 givet forrang ved tilmeldingen til PBP i 2023. Reglerne er dog 

ikke endeligt fastlagt, da der på et tidspunkt var tale om at give (yderligere) forrang til deltagere fra 

lande, der havde en høj gennemførselsprocent i 2019. Der vil komme mere om dette i løbet af 

efteråret og vinteren, men det kan under alle omstændigheder anbefales at køre så mange og lange 

brevet’er som muligt i 2022, hvis man vil stille sig i bedst mulig position til PBP 2023. 

 

Beretning fra Corona backup 1200 km     

I begyndelsen af juli måned kørte jeg den danske superbrevet Corona backup 1200 km. Jeg har 

skrevet en beretning/løbsrapport fra en spændende og hvad der blev en vejrmæssig spøjs tur. Den 

kan læses under ”Beretninger” => ”Andre løb” eller her 

Samme sted kan du også læse beretninger fra mange andre ture og oplevelser som klubbens 

medlemmer har haft gennem årene. 

 

Arrangørerne, bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en god jubilæumsdag den 11. september. 

Christian Rasmussen 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=190

