
Nyhedsbrev juli 2022 

 

Ovenpå den største cykelfest på tværs af Danmark nogensinde, er det nu igen hverdag. Mange må 

nu nøjes med at følge Touren på fjernsynet, men så må man evt. mærke suset på sin egen cykel        

 

 

 

Inden for ARDs regi arrangeres der fortsat brevetter næsten hver weekend hos en eller flere af 

arrangørerne, ligesom der er permanente ruter over det meste af landet, som kan køres når man har 

tid, lyst og måske er i nærområdet i forbindelse med sin ferie.  

Forårets tætte program af brevetter er har deltagermæssigt været en blandet fornøjelse. Nogle 

brevetter, specielt de kortere har kunnet samle ganske pænt med deltagere, mens det har knebet lidt 

mere med deltagelsen i de lange brevetter. Det har dog hjulpet, at en del har skullet kvalificere sig 

til SBS og andre udlandske løb.  

Deltagerantallet til 300 km jubilæumsløbet den 11. juni beskriver meget godt situationen på tværs af 

landet. Især i Hovedstaden og til dels på Sjælland var tilslutningen ganske pæn. I det Jyske var den 

noget under det forventede. Værst var det hos Claus i Midtjylland med blot 3 deltagere trods en ny 

spændende rute samt fællesarrangement med Lasse fra Nordjylland. 

Det kan derfor være en opfordring til klubbens jyske medlemmer om at opfordre og invitere 

cykelkammerater og andre mulige interesserede med på tur – enten en officiel brevet (det  kunne jo 

være til sæsonafslutningerne hvor der vil være sociale tiltagende i forbindelse med brevetterne) eller 

en af de permanente ture. 

Resultaterne og homologationsnumrene fra forårets brevetter indtil den 18.06.2022 er lagt ind på 

hjemmesiden og kan ses under ”Kalender” => ” Resultatlister” eller her 

 

Super Brevet Scandinavia 

Den 19 – 22 august afvikles den dansk baserede superbrevet, Super Brevet Scandinavia eller SBS, 

med udgangspunkt i Hirtshals. Tilmeldingsfristen er overstået og også her havde organisationen bag 

løbet håbet på et lidt højere deltagerantal. Deltagerlisten er endt på 52 deltagere.  

Det er dog ret positivt at løbet har haft stor appel til internationale ryttere. Der kommer deltagere fra 

i alt 10 lande hvor Tyskland og USA er repræsenteret af henholdsvis 7 og 6 deltagere, hvorimod 

repræsentationen fra både Sverige og Norge, som jo også ligger asfalt til løbet, er yderst behersket. 

En af årsagerne hertil er formodentlig, at der i 2022 arrangeres ikke mindre end 2 andre 

superbrevetter med udgangspunkt i Sverige og hvor ruterne delvist går i Norge….. 

https://audax-club.dk/resultatliste


21 af ARDs medlemmer er dog klar ved startsnoren og de ønskes en god og oplevelsesrig tur 

”Rundt om Kattegat”. Organisationen bag SBS har lagt et stort arbejde i at arrangere et 

veltilrettelagt løb og en interessant rute. Tillige er det denne gang designet en flot løbstrøje…. 

                     

 

Bustur til Paris-Brest-Paris 2023 - Søren Elming 

For 5. gang arrangerer vi en bustur til PBP med Herning Turist. 

Det er ikke en discounttur, så det eneste du skal tænke på er at cykle, vi kører i en 

dobbeltdækkerbus med 2 buschauffører. Sæderne på nederste etage tages ud, så der er plads til 

cyklerne, på øverste etage får hver deltager et dobbeltsæde til rådighed, der kan max være 28 

deltagere.  

Vi bor på hotel fra lørdag til løbet starter søndag/mandag. Bussen kører til Loudeac og etablerer en 

camp med et lille telt til hver deltager og der er et stort telt med forplejning bestående af varm 

mad/morgenmad samt vand, både på turen til Brest og retur til Paris.  

Der er foruden de 2 buschauffører også 2 hjælpere til rådighed i Loudeac. Turen arrangeres på 

privatbasis så du skal sørge for, at du har de fornødne forsikringer i orden.  

Vi kan ikke give nogen fast pris p.g.a. usikkerhed om prisen for bussen/dieselolie og hotellet kan 

heller ikke give en fast pris endnu. Vi forventer det bliver ca. 7.000 kr.  

Afgang om eftermiddagen fredag den 18. aug. 2023. Hjemkomst om eftermiddagen fredag den 25. 

aug. 2023  

Forhåndstilmelding til: niels.vejs.jeppesen@webspeed.dk   Pladser tildeles efter først til mølle-

princip.  

Kontaktperson omkring turen: Søren Elming: se@elminglangaa.dk 

 

 

mailto:niels.vejs.jeppesen@webspeed.dk
mailto:se@elminglangaa.dk


Nyt fra bestyrelsen   

 

Anders Ulrik Kristoffersen 

God sommer - sæsonen er langt fra ovre endnu 

Første halvdel af 2022 er allerede omme, og der har været godt gang i brevet'erne rundt om i landet. 

Hjemmesiden er nu opdateret med resultatlisten for første halvår 2022. 

Der er dog ingen grund til at køre cyklen i pit endnu, for andet halvår byder fortsat på mange 

muligheder for at køre brevet - faktisk helt frem til omkring efterårsferien. 

Og der er god grund til at cykle videre - næste år er jo (hvis nogen skulle have misset det) PBP-år, 

og ganske som tidligere opnår man en fordel i forbindelse med tilmeldingen afhængig af den 

længste brevet, man har kørt i det foregående år (d.v.s. i 2022). Så udover at arrangørerne har gjort 

sig umage og sørget for de mange fine ruter, er der altså også en ekstra gulerod til dig, der 

planlægger at køre PBP i 2023. 

 

God sommer - jeg glæder mig til at se jer derude i de kommende måneder! 

Cykelhilsner fra Anders 

 

 

Peter Aerts 

• Xtreme forventer at have det bestilte tøj klar og hjemme om højst 14. dage.  

• Vi har fået mulighed for Mobilepay. Nummeret er 614230.  

Hvis man således ikke har fået tilmeldt sig en brevet, men gerne vil køre med; så kan man 

nu betale på dagen med Mobilepay.  

 

 

 

Med venlig hilsen Peter Aerts  

 

 



Fra arrangørerne 

 

Claus Hviid Christensen – ARD Midtjylland 

Hej 

Jeg har ikke så meget at berette fra Midtjylland. Og så alligevel.  

Der var en lav tilslutning til Jubilæumsbreveten, hvor jeg faktisk havde en ide om at tidspunktet og 

distancen var et perfekt match, men åbenbart ikke på disse kanter.  

Min 1000km bar nok præg af at mange kører SBS som prækval til PBP og derfor ikke også vil køre 

1000km 

Til sidst vil jeg slå et slag for en bus til PBP som Søren Elming arrangerer i år. Jeg synes virkelig 

folk skal overveje om det ikke kunne være aktuelt. Vi snakker transport, overnatning, teltlejr på 

ruten. Til en fornuftig pris 

MVH 

Claus Christensen, 

Knud Rasmussens Vej 4 

7400 Herning 

23707040 

 

Fra medlemmerne 

En beretning fra Midnight Sun Randonneé 1200 

Den 19 – 23 juni 2022 deltog jeg i den ene af de tidligere omtalte 2 svenske superbrevetter, 

Midnight Sun Randonneé 1200.  i den svenske del af Lapland og Nordnorge. Undervejs blev det en 

oplevelse af den subarktiske vildmarks og naturs storhed fra sin allerskønneste og fra sin mere 

barske side. 

Jeg har skrevet en beretning/rapport fra løbet, som kan læses på hjemmesiden sammen med mange 

andre beretninger fra klubmedlemmers løb i ind- og udland under ”Beretninger” => ”Andre løb” 

eller her 

 

Jan Buscharts historie 

Har du et stempel?  
Når vi kører breveter, skal vi ind på de udvalgte kontrolposter, der typisk er en tankstation, en 

brugs, en bager eller lignende, og have et stempel i vores kontrolkort. Men færre og færre butikker 

https://audax-club.dk/andre-loeb


bruger stempler – og når man endelig får et stempel, er stempelpuden som regel så tør, at stemplet 

kun sætter skyggen af at aftryk. På forårets breveter har jeg flere gange oplevet noget i denne stil:  

”Davs. Har du et stempel, jeg kan få i mit kontrolkort?”, siger jeg idet jeg træder hen til disken.  

”Et stempel?”, den unge mand ved kassen ser forvirret ud, øjnene flakker og man kan se, at hjernen 

arbejder på højtryk for at regne ud hvad, jeg mener. Vil jeg købe et stempel til min knallert? Er jeg 

tørstig efter stempelkaffe?  

”Ja, et stempel, så jeg kan bevise, at jeg har været her”, svarer jeg og laver en stemplende bevægelse 

ned mod mit kontrolkort.  

Den unge mand lyser op i et stort smil, nu ved han hvad jeg mener – han har sikkert set et stempel i 

en gammel film eller på et museum. ”Jeg ved ikke, om vi har et stempel”, siger han undskyldende. 

”Jeg har kun arbejdet her i 2½ år. Men nu skal jeg finde en, der ved det”, siger han og spurter af 

sted inden jeg kan nå at sige, at jeg kan nøjes med at han skriver i kortet.  

Lidt efter kommer han tilbage med en moden dame, der helt sikkert godt ved hvad et stempel er, og 

måske ligefrem selv har brugt sådan et engang i fortiden. ”Jeg tror vi har et stempel inde på 

kontoret”, siger hun, men det har jeg ikke adgang til – jeg finder lige en, der har”. Og så forsvinder 

hun også, inden jeg når at forklare, at jeg kan nøjes med mindre end et stempel.  

Lidt efter kommer hun tilbage med butikschefen, der efter at fået forklaret sagen, låser sig ind på 

kontoret, leder lidt og kommer tilbage med et stempel højt hævet i triumf.  

Den unge mand får overrakt stemplet og vi tre andre står i kreds omkring ham sammen med 

adskillige kunder og ser på at han omhyggeligt placerer stemplet i mit kontrolkort – på hovedet.  

Jeg takker mange gange for ulejligheden, men den modne dame udbryder ”Det er ikke noget at 

takke for – jeg elsker, når der sker noget sjovt!”.  

Det er som regel først, når stemplet er fundet og der er afsat lidt sværte i mit kontrolkort, at jeg 

bliver spurgt om hvorfor jeg skal have et stempel. Det fortæller jeg så, vi får en lille snak og jeg 

drager af, varm om hjertet af al den hjælpsomhed folk udviser, selv om de er på arbejde og selv om 

jeg måske ikke køber noget i butikken.  

10. maj 2022  

Jan Buschardt Randonneur 

 

 

Fra redaktøren 

Tak til Jan for den denne morsomme historie fra en randonneurs hverdag. En historie, der jo meget 

godt beskriver de udfordringer vi kan komme ud for undervejs. Udfordringer der realistisk bliver 

større og større i fremtiden 

Hvis andre oplever eller måske i forvejen ligger inde med små, anderledes og sjove historier eller 

indlæg, der tåler at blive delt med andre; vil jeg gerne udgive dem i forbindelse med nyhedsbrevene 

samt samle dem på hjemmesiden !! 



Ligeledes håber jeg at der vil være medlemmer, der vil dele deres oplevelser i forbindelse med SBS 

samt andre brevetter i ind- og udland til fornøjelse og inspiration med os andre i form af en 

beretning og lille fortælling 

 

Bestyrelsen, arrangørerne og redaktionen ønsker alle en fortsat god sommer med mange oplevelser 

og eventyr på cyklen. 

Christian Rasmussen 

 

 

 

 

 


