
 

Nyhedsbrev efteråret 2019 

 
Sæsonen, der er gået og sæsonen, der kommer samt lidt mere… 

 

Status for 2019 

Brevet sæsonen 2019 er forbi og efteråret er sat ind med blæst, regn og tiltagende mørke. Der er i 

2019 blevet kørt 639 brevet’er med en samlet distance på 222.400 km. I alt har 201 personer kørt 

mindst 1 brevet.  

Tallene fortæller en tilbagegang af antal brevet’er, antal km og antal deltagere i forhold til de to 

foregående PBP-år (2011 og 2015). Til gengæld er der en markant stigning i forhold til 2018, en 

forskel fra de to tidligere gange, hvor der tværtimod har været et fald i selve PBP-året. 

Dette giver anledning til nogle refleksioner og overvejelser, bl. a.: Hvorfor har vi nu gennem en 

årrække set et fald i aktiviteten og i antallet af deltagere? Er det ændrede mønster i 2018/2019 

tilfældigt eller kan det betyde en form for vendepunkt? Har deltagerne eksempelvis forberedt sig til 

PBP på en anden måde end tidligere? Kører den enkelte deltager kortere og/eller færre brevet’er end 

tidligere? 

Det er nok ikke muligt at komme med entydige og fyldestgørende svar, men statistikken fortæller 

en tendens og efterlader plads til fortolkning………  

 

Til gengæld er vi midt i sæsonen for permanente. Her har der været en støt stigning i aktiviteten 

siden de første blev kørt i 2015 (hvor der blev kørt 12). Indtil den 4. oktober er der i 2019 blevet 

kørt 69 permanente brevet’er– endnu flere er kørt siden. Tiltagene med 100 km permanente ruter og 

med seniorbrevet’er har i særdeleshed øget aktiviteten. Birgit Henriksen har været arrangør af de 

fleste seniorbrevet’er og hun har skrevet en lille beretning om seniorbrevet’erne fra Albertslund. 

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

  Seniorer på tur fra Albertslund 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Beretninger/Andre%20lange%20l%C3%B8b/Seniorbreveter.pdf


Muligheder i 2020 

Sæsonen for permanente varer indtil den 31. marts hvor den nye sæson allerede er indledt med en 

brevet i Hovedstaden den 28.03.2020. Året efter et PBP plejer ofte at være et ”stille” år. Om det 

skyldes træthed, mæthed eller blot manglende udfordringer skal være usagt, men specielt 

udfordringer og anderledes oplevelser er der mange af i 2020 både nationalt og internationalt.  

Oversigt over de danske brevet’er i 2020 kan ses her. Der er løb i hele landet med længder fra 200 

til 1200 km. De enkelte arrangører vil lægge brevet’erne ind i kalenderen i løbet af vinteren med 

tilmelding og praktiske oplysninger for den enkelte brevet. 

2020 er også året hvor Fléche Nordic køres i pinsen. I modsætning til alle andre brevet’er, som kan 

gennemføres som solo kørsel, gennemføres en Fléche som et holdløb. Man deltager som et hold på 

minimum 3 og maximum 5 deltagere. Holdet skal køre en rute på mindst 360 km i løbet af 24 timer.  

Ruten planlægger man selv frem til det givne målsted. Du kan læse mere om Fléche under 

”Løbstyper” => ”Fléche” eller her, hvor der vil komme noget mere konkret, når invitationen til 

Fléche Nordic kommer fra arrangørerne. 

 

Den internationale kalender for brevet’er på 1200 km eller mere, offentliggøres på Les 

Randonneurs Mondiaux' hjemmeside og kan ses her eller gennem hjemmesiden under ”Links” => 

”Andre lange løb”.  

Kalenderen for 2020 indeholder mellem 80 og 90 løb i hele verden med længder på mellem 1200 

km og 4000 km. I kalenderen er der links til de enkelte løb og arrangører.  

Løbene er meget forskellige. Nogle er ligesom PBP - en frem og tilbage tur. Andre køres som en 

rundtur. En del har en fast base, hvorfra der køres flere sløjfer og enkelte køres som en tur fra et 

sted til et andet. Fælles for alle løbene er, at de grundlæggende afvikles efter samme regelsæt som 

PBP.  

 
Hvis man deltager i de internationale super-brevet’er er der mulighed for at erhverve sig flere 

internationale udmærkelser. International Super Randonneur (ISR) kan erhverves hvis man kører en 

brevet i 4 forskellige lande (kan også opnås med kortere distancer), mens den ny-indstiftede 

Challenge Lepertel kan opnås hvis man kører en 1200 km eller længere brevet i 4 på hinanden 

følgende kalenderår. Alle 4 må dog ikke starte fra samme land. Challenge Lepertel blev oprettet i 

2019, hvorfor den tidligst kan opnås i 2022. Der er derfor allerede nye mål i sigte for de, som har 

den første i hus med PBP 2019 ……………. 

Du kan læse mere om de internationale udmærkelser her 

 

Mulighederne er derfor mange i 2020 for den eventyrlystne Randonneur………………….. 

 

PBP 2019      

PBP 2019 bød på et usædvanligt stort frafald. Ca. 33% blandt alle deltagere såvel som blandt de 

danske deltagere udgik af løbet af forskellige årsager.  

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Brevetkalender%20og%20medlemslister/brevet_2020.pdf
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=27
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSNb7P-COVwvC33mCeCUWvAYwFkAk7aOZdHk9rbg4Kyar_lRx2epDSQ8FwW6VKlXiNiHPCqts0VnyRs/pubhtml?gid=1480200001&single=true
http://www.randonneursmondiaux.org/5-Accueil.html?langue=EN


Klubben planlægger bl a derfor en spørgeskemaundersøgelse blandt de medlemmer som deltog i 

PBP 2019 på tilsvarende vis, som den efter PBP 2011 (kan ses her). Der vil senere komme mere 

omkring dette, men vi håber at opbakningen og deltagelsen i undersøgelsen vil blive stor. 

 

 

 

 

Det var i hvert tilfælde ikke hjælpernes skyld, 

at gennemførelsesprocenten var lav i PBP 

2019. 

 

Hvis der er nogle, som har fastholdt deres oplevelse fra PBP med en beretning fra turen, vil jeg 

gerne publicere den på hjemmesiden, da den ofte fortjener et større publikum. Den kan blot sendes 

til mig på denne mail: Webredaktor@audax-club.dk  

 

ARD jubilæum 2020 

ARD har 25-års fødselsdag i 2020. Det skal selvfølgelig markeres og klubben planlægger nogle 

aktiviteter i den forbindelse. Der er nedsat et jubilæums-udvalg og det forlyder at vi kan se frem til 

et par interessante tiltag………………… Sløret løftes senere! 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle god fornøjelse med planlægningen for 2020 

Christian Rasmussen 

 

  
 
 

 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Nyhedsbreve/resultater_af_undersoegelse_pbp_2011.pdf
mailto:Webredaktor@audax-club.dk

