
Nyt fra ARD 
Som noget nyt, vil vi i ARD regelmæssigt udsende et nyhedsbrev på hjemmesiden. Nyhedsbrevene 

skal ses som et supplement til den generelle og konkrete nyhedsinformation, som også bliver 

udsendt. Formålet er at styrke kommunikationen og informationen fra klubben og klubbens 

nøglepersoner til medlemmerne og samtidig vil vi gerne komme med (forhåbentligt) interessante 

input til aktuelle emner og arrangementer.    

 

…………………… 0 …………………… 

 

I dette: vores første nyhedsbrev, vil vi orientere om to forestående begivenheder: 

Forhåndstilmeldingen til PBP og kontingentbetalingen for det kommende år. 

 

----- 0 ----- 

 

I den mørke juletid er aktiviteterne i klubben ret begrænsede; og dog har mange 

langdistancecyklister måske alligevel ganske travlt! Mange af klubbens medlemmer åbner nemlig 

en ekstra gave i august 2019: Paris-Brest-Paris.  

Det betyder, at der er et ret konkret mål i sigte. Et mål hvortil forberedelser og planlægning 

formodentligt er godt i gang for de fleste.  

Logistik med transport og overnatning i forbindelse med løbet skal på plads. En del kører med en af 

de busser som flere frivillige klubmedlemmer arrangerer, andre transporterer sig på egen hånd eller 

måske på anden vis (i 2015 var der et par stykker som cyklede til Paris inden løbet). Startstedet i 

2019 er blevet flyttet til Rambouillet, hvor der er lidt længere mellem overnatningsstederne. Det kan 

give lidt ekstra udfordringer. 

Træningen skal også planlægges, så man er bedst muligt forberedt til udfordringen, afhængig af mål 

og rutine og for at kunne stille til start skal man have gennemført en SR i løbet af foråret. 

 

Forhåndstilmelding er det første, som skal foretages: 

Der bliver muligvis ikke startplads til alle, der gerne vil deltage. Interessen for langdistancecykling 

og PBP er stærkt stigende, nogle steder nærmest eksplosiv; specielt i Asien (alene i Indien har der i 

2018 været ikke mindre end 9 løb på 1200+ km).  Derfor er der også denne gang, som i 2015 en 

forhåndstilmelding, der afhænger af hvor lang en brevet, man har kørt i 2018. Hvornår 

forhåndsregistrering kan finde sted afhængigt af hvor lang din længste brevet var i perioden 1. 

november 2017 til 30. oktober 2018. 



Ved forhåndstilmeldingen er der mulighed for at vælge en starttid. Man skal derfor ved 

tilmeldingen have overvejet, hvornår man ønsker at starte. Muligheden for at få sit ønske opfyldt vil 

være størst, ved at tilmelde sig så tidligt som det er muligt, da de forskellige startgrupper fyldes op 

efter ”først til mølle”. 

 

 

 

Tidspunkt for forhåndstilmelding: 

Længste brevet kørt i 2018 Forhåndstilmelding fra 

1000 km eller mere 14. januar 2019 

600 km 28. januar 2019 

400km 11. februar 2019 

300 km 25. februar 2019 

200 km 11. marts 2019 

  

 

Hvis man er på forkant med forberedelserne, kan evt. overskydende tid slås ihjel med et par 

interessante PBP statistikker op fra den ”gamle” hjemmeside. De er ikke opdaterede men alligevel 

relevante og interessante.  

 Danskere i PBP gennem tiderne: her 

 ARD’s spørgeskemaundersøgelse fra PBP 2011: her 

 Foreløbig rute for 2019 (endnu uofficiel): her 

 

Der vil komme meget mere orientering og information om PBP i løbet af foråret 2019. Løbets 

officielle brochure forventes at blive udsendt i begyndelsen af 2019. 

 

 

Om kontingentet 
Kontingentet for 2019 blev på generalforsamlingen fastsat uændret til 150 kr. og dækker perioden 

fra 1. januar til 31. december. 

Kontingentet for det kommende år opkræves i begyndelsen af januar via det betalingskort, som blev 

brugt, da du betalte kontingent for 2018 på klubbens nye hjemmeside. Som udgangspunkt skal du 

derfor ikke foretage dig noget for at forblive medlem af ARD. Dog skal du være opmærksom på at 

ændre dine kortoplysninger hvis du har skiftet dankort/betalingskort siden sidste kontingentbetaling. 

Dette gøres under ”Mine tilmeldinger”, som kommer frem i profiloversigten øverst til højre på 

hjemmesiden, når du er logget ind. Herunder er der et punkt med ”opdater betalingskort” 

Danskere%20i%20PBP%20gennem%20tiderne.pdf
/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Nyhedsbreve/resultater_af_undersoegelse_pbp_2011.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTGwVFPK9Rh62WejSmyAxWHJ7w5zKb3JG6kNm2tkRdpT9qHS4W-iA9whXYcBy99qXe0MoNP9PeOv21N/pubhtml


 
Man skal ikke længere på posthuset for at betale kontingent….. 

 

Inden beløbet trækkes på dit betalingskort, vil du modtage besked om, at kontingentet vil blive 

trukket. Såfremt du ønsker at melde dig ud af klubben har du derved mulighed for at stoppe trækket 

og give klubbens bestyrelse besked. Skulle du fortryde en uønsket kontingentbetaling skal klubbens 

bestyrelse ligeledes havde besked inden Generalforsamlingen den 9. februar 2019. 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen vil hermed ønske alle medlemmer en glædelig jul og vi 

ser frem til at møde mange af jer i 2019. 

 

 

 

 


