
Nyhedsbrev juli 2020 

 

En tidlig morgen, en parkeringsplads, mutters alene. Solen er ved at stå op til en skyfri dag og 

cyklen gøres klar med gps, tasker og skiftetøj. Der er corona i Danmark så netop denne dag er valgt 

efter aftale med arrangøren til en dags oplevelser i ensom majestæt fra en cykelsaddel. Hvor får 

man ellers en hel dags naturoplevelse, tid til fordybelse og en kropslig udfordring, ………. for 75 

kr. (samt endda en erindringsmedalje for 50 kr. ekstra) ? 

 

 

 

 

 

Klar til en dag på cyklen 

 

 

Som man kan læse i dette nyhedsbrev, har mange, faktisk så mange benyttet sig af muligheden, at 

2020 bliver et rekordår, sammenlignet med tilsvarende år efter et PBP. 

 

 

Status på brevetsæsonen med en lille opdatering vedr. aktivitetsniveauet i år: 

• Hvert år opgøres antallet af breveter og sammenlignes med det forgående år. I året efter et 

PBP-år er der altid et fald i antallet af breveter i forhold til PBP-året - typisk er antallet af 

breveter i 'efter PBP-året' omkring 30% i forhold til PBP-året. Opgjort på de resultater, der 

er rapporteret indtil d. 6. juni er der allerede nu kørt 34% af antallet sidste år. Det bedste år, 

vi tidligere har haft lå på 36% (2012), så vi vil uden tvivl ende på en højre procent i år.  Det 

bliver altså et rekord-år!  Det er lidt paradoksalt Coronaen taget i betragtning, men måske 

har de bredere muligheder for at cykle haft en indflydelse? Eller er det vores 

jubilæum?  Eller at man ikke har kunnet få motion på anden måde?? 

På verdensplan ser det ikke helt så positivt ud - det ser ud til at halvdelen eller mere af alle 

planlagte breveter fra november til og med maj er blevet aflyst.   

• Resultatlisten med homologationsnumre på de kørte brevet’er indtil begyndelsen af juni kan 

ses på hjemmesiden under ”Kalender” => ”Resultatlister” eller her 

 

 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=13


Permanente 

Fra 1. juli kan man igen køre og få registreret permanente brevet’er. Reglerne og oversigten over 

permanente kan ses under ”Løbstyper” => ”Permanente” eller her. 

Det betyder, at der faktisk vil være ekstra gode muligheder for at komme ud og cykle i juli og 

august, da det frem til 31. august vil være muligt at køre både de brevet’er som står i 

brevetkalenderen og de godkendte permanente brevet.er. Samlet vil der derfor i sommerferien være 

mulighed for at køre en brevet over hele landet – inkl. Bornholm – hvis man skulle få en dag til 

overs. 

Det er dog meget vigtigt at bemærke, at det KUN er brevet’er fra aktivitetskalenderen, der tæller 

med til jubilæumsudmærkelsen. Regler, pris og procedure er dog ens for alle brevet’er, der køres 

som en permanent. 

 

Jubilæumsudmærkelsen – ansøgning 

Hvis du har kørt en brevet hos mindst 3 af arrangørerne fra 15. marts til 31. august, kan du søge om 

vores særlige jubilæumsudmærkelse. Du kan nu hente ansøgningsskemaet under ARD 15-års 

jubilæum” => ”Ansøg om jubilæumsudmærkelse” eller her. Skemaet skal sendes til 

medaljer@audax-club.dk senest 1. september 2020. Hvis det indsendes inden den 15. august, vil der 

være mulighed for at få lavet en personlig medalje. 

 

Fotokonkurrence 

• Der er kommet flere billeder fra sæsonens udfordringer. Randonneurs er gode fotografer og 

der er adskillige gode stemningsfyldte billeder fra vores soloture, hvor naturen og de små 

oplevelser jo kommer i fokus. Billederne kan foreløbig ses på hjemmesiden her 

• Læs om konkurrencen under ”ARD 25-års jubilæum” => ”Jubilæum” => 

”Fotokonkurrence” og indsend dine billeder. 

 

Challenge Lepertel  

Den nye internationale udmærkelse: Challenge Lepertel, til ære for den tidligere formand for ACP: 

Robert Lepertel gives til ryttere, der har kørt en 1200 km brevet eller mere i 4 på hinanden følgende 

år, begyndende med PBP 2019. Brevet'erne skal køres i mindst 2 forskellige lande. 

Som følge af Corona-epidemien er en stor del af superbrevet’erne på 1200 + km i 2020 blevet aflyst 

eller udskudt. Reglerne er derfor ændret, så man denne gang kan opnå udmærkelsen ved, at de 4 

brevet’er fordeles med 2 i 2021 i stedet for den i 2020.  

 

 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=26
https://audax-club.dk/cms/Activity.aspx
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=199
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=258
https://audax-club.dk/cms/Gallery.aspx


1200 km corona tur 

I Danmark er der dog, som et af de få steder, mulighed for at køre en 1200 km brevet i år. ARDs 

arrangør på Sjælland, Gert Pagter, havde planlagt en brevet til Sverige, men på grund af 

grænselukningen har han ændret den til en ”1200 km corona tur”. Den har udgangspunkt i Slagelse, 

men kommer ellers rundt i en stor del af landet. En interessant rute hvor første dag er et rigtigt        

ø-hop forbi 6 øer og anden dag er nok så aktuelt, en rundtur i det genforenede grænseland. 

Information om turen, ruten og tilmelding kan ses her eller fås ved kontakt til Gert. 

 

 

 

 

PBP-undersøgelse 

ARDs undersøgelse blandt deltagerne i PBP 2019 er nu færdig og kan ses på klubbens hjemmeside 

under ”Løbstyper” => ”Paris Brest Paris” => ”PBP oplysninger” => ”Spørgeskemaundersøgelse 

2019” eller her.  

 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en fortsat god sommer med håbet om et historisk        

rekord-år…… 

 

Christian Rasmussen 

 

 

 

 

https://audax-club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=187&CalendarEventTimeID=1283&HashCode=-2125685623
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/PBP/PBP2019%20undersoegelse.pdf

