
Nyhedsbrev marts 2020 
Hvis man ikke er bange for lidt vand og lidt vind og ikke forlanger at træningen absolut skal foregå 

i sne og frost; så har man i denne vinter haft alle forudsætninger for at stå godt rustet og have 

formen på plads til den nye brevetsæson – en jubilæumssæson, som reelt starter den 15. marts. 

Sæsonen byder på flere nye muligheder pga. jubilæet og er ekstraordinær vigtig hvis man 

planlægger at køre SBS i 2021. Ligeledes er der nogle vigtige forhold omkring tilmelding og 

afvikling af brevet’er (herunder permanente) samt jubilæumsbrevet’en hvis man planlægger at 

overnatte Du kan læse om dette og meget andet i dette nyhedsbrev. 

 

 

Jubilæumsudmærkelsen – tilmelding hvis man kører en brevet på en anden dag. 

Hvis man kører brevet’er for at erhverve sig jubilæumsudmærkelsen er der mulighed for at køre den 

på en anden dag, end den dato der er oplyst i brevetkalenderen.  

For at gøre det administrativt nemt og sikre at der så vidt muligt er et kontrolkort klar til den enkelte 

randonneur, er det meget vigtigt at der ved tilmeldingen anføres ønsket startdato i kommentarfeltet. 

Se et eksempel nedenunder. 

 

 

Permanente – også betydning for jubilæumsudmærkelsen 

Hvis man kører en brevet til jubilæumsudmærkelsen efter den dato der er oplyst i kalenderen, skal 

den køres efter de tilmeldings- og dokumentationsregler, som gælder for permanente. På 

generalforsamlingen blev der i den forbindelse berørt et par generelle punkter vedr. permanente som 

bestyrelsen skulle tage stilling til: 

• Er det muligt at bruge GPS spor til godkendelse af den permanente? 

Bestyrelsen mener at der allerede er tilstrækkelige muligheder for at godkendt en permanent 

brevet og der ikke vil være noget vundet ved at bruge GPS spor. Kontrolkortet skal under 

alle omstændigheder sendes frem og tilbage mellem randonneur og sekretær. 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/ARD%20jubil%c3%a6um/ARD%20jubilaeumsudmaerkelse.pdf


• Skal GPS spor være obligatorisk?  

Det mener bestyrelsen ikke at vi kan kræve, idet det vil udelukke nogle medlemmer fra at 

bidrage med en permanent brevet. 

 

Du kan læse alt om jubilæumsudmærkelsen her 

  

VIGTIGT om SBS 2021 

Allan Riis og holdet bag SBS i 2021 er godt i gang med planlægningen. SBS 2021 byder på nogle 

enkelte ændringer i forhold til det seneste SBS i 2017. I første omgang er det vigtigt at bemærke, at 

kravene til tilmelding og kvalifikation er ændret væsentligt. Til SBS 2021 skal man gennemføre en 

SR i løbet af 2020, altså året inden SBS. Dette skal altså gøres inden selve tilmeldingen i januar 

2021. 

SBS 2021 har sin egen hjemmeside. Den kan ses her . Løbet er under planlægning og detaljerne 

omkring løbet vil blive oplyst på hjemmesiden efterhånden som de bliver fastlagt. Alle oplysninger 

og detaljer forventes at være på plads tidligt på efteråret.  

 

Meddelelser fra bestyrelsen   

Lørdag den 5. september afholdes jubilæumsbrevet på 100 km med efterfølgende spisning fra 

Kolding Vandrehjem. Der er mulighed for overnatning. Bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder 

sig hurtigt hvis man vil overnatte og senest søndag den 29.marts af hensyn til bestilling af 

værelserne. Tilmelding i kalenderen eller her: https://audax-

club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=112

1&HashCode=819622393 

Du kan læse alle detaljer om Jubilæumsbrevet’en her  

 

Husk tøjbestilling: Peter bestiller tøj fra Extreme omkring den 1. april. Deadline for tøjbestilling er 

derfor 31. marts  

Opdatering af regler og tri-styr. Bestyrelsen har ændret brevet reglernes §6a så tristyr/-bar nu er 

tilladt når man ikke kører i gruppe, hvis de ikke går længere frem end bremsegrebene, der ikke må 

pege fremad. Der er billeder af tilladte tri-styr her.   

  

Slagelse 1200 km. 

Hvis man vil opnå udmærkelsen Challenge Lepertel (en 1200+ km 4 år i træk) er der en god 

mulighed i vores egen baghave. Der arrangeres en LM certificeret superbrevet fra Slagelse på 1200 

km fra 6-10 august 2020. Oplysninger om løbet kan ses under ”Links” => ”Andre lange løb” eller 

her  her 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/ARD%20jubil%c3%a6um/ARD%20jubilaeumsudmaerkelse.pdf
https://www.superbrevetscandinavia.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://audax-club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=1121&HashCode=819622393
https://audax-club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=1121&HashCode=819622393
https://audax-club.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=192&CalendarEventTimeID=1121&HashCode=819622393
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/ARD%20jubil%c3%a6um/Jubilaeumsbrevet.pdf
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=251
https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Sj%c3%a6lland/Slagelse%201200.pdf


 

Beretning fra PBP 2019  

Søren Christiansen har skrevet en flot beretning fra sin deltagelse i PBP 2019. Beretningen er 

krydret med en del stemningsbilleder undervejs. Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside 

under ”Beretninger” => ”Paris- Brest-Paris” eller her 

 

International Super Randonneur 

Jens Gravesen er for anden gang tildelt udmærkelsen ISR 1200. Jens har nu to gange gennemført 4 

superbrevet’er på 1200 km og derover i 4 forskellige lande. Jens ønskes tillykke med den flotte 

præstation. Du kan se de danske modtagere af ISR-udmærkelsen her 

 

ARD i medierne 

I forbindelse med udarbejdelsen af bogen om ARDs historie var en del af klubbens medlemmer på 

forfatternes opfordring en tur i scrapbøgerne., da der gennem årene har været skrevet mange artikler 

om og af klubbens ryttere og deres præstationer i ind- og udland i ugeblade, dagblade og andre 

medier. 

Du kan se og læse mange af artiklerne her  

 

 

Klubbens arrangører 

Flere af os vil formodentlig gæste nye arrangører og områder for at opnå klubbens 

jubilæumsudmærkelse. Det betyder at vi vil møde nye arrangører i forhold til vores sædvanlige. 

Nogle af klubbens 5 arrangører har her givet en præsentation af deres ture mm: 

 

Gert Pagter Christensen – Sjælland: 

Hos ARD Sjællandbliver det endnu en stor sæson med 1000 og 1200km som højdepunkterne. 

Meget vil være som det plejer med kaffe, saft og et eller andet på terrassen bagefter. 

Ruterne er meget de samme, men 400km bliver en ny rute. 1000km har stadig ledige pladser i 

overnatningspakken. 1200km er begrænset til 25 deltagere med mulig tasketransport til Värnamo. I 

efteråret er der også som sædvanlig nogle 200km. Høstbrevet, Efterårsturen og for anden gang i 

oktober "Mudder og Vind" en fantastisk tur med skovstier, grusveje og kørsel tæt på kysten. Håber 

at se mange til start og i mål igen i år. 

Mvh Gert 

 

Helge Krogh – Sønderjylland: 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/Beretninger/PBP/Beretning%20PBP%202019%20Soeren%20Christiansen.pdf
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=218
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=252


Brevet sæsonen 2020 starter d. 9 april, Skærtorsdag i Sønderborg med "Als-Sundeved Rundt" 

Ruten fører deltagerne rundt på Als inkl. Kegnæs hvorefter der køres via Rødekro til Kruså og langs 

Flensborg Fjord til Sønderborg. Er tiden til det, er et besøg ved Annis Kiosk ved Sønderhav et must. 

Den 30.Maj køres 300km brevet " Langs Vadehavet" 

Ruten fører via Varnæs- Åbenrå- Røde Kro til Toftlund hvor der er kontrol. Derefter går det vest 

over til Havneby på Rømø. Tilbage over dæmningen og til højre, langs vadehavet mod grænsen. I 

Tyskland fortsætter man med udsigt til dæmningerne og græssende får til Dagebüll hvor der er 

kontrol. Derefter drejes der ind i landet inden det igen går nordpå til Sønderborg. Et brevet hvor 

vinden kan være meget udpræget. 

Den 27. juni køres 400km brevet " Sønderborg- Himmelbjerget- Sønderborg" 

Ruten er meget varieret, med længere "flade" strækninger og bakker i form af 

Himmelbjerget, Hejlsminde og Munkebjerg plus det "løse" 

Den hjemmelavede æblekage de serverer på Hotel Himmelbjerget, er turen værd. 

(billede) 

Den 8. august starter 600km Brevet "Sønderborg-Ålborg-Sønderborg" 

Her får deltagerne en "lille fornemmelse" af at køre PBP idet ruten på 607km 4365 hm svarer til en 

½ PBP 

Ved ankomst i Ålborg før midnat, kan det anbefales at bestille en overnatning 3-4 timer ved 

Anneberg BB. Det medfører, dog at du ikke kan nå kontrollen i Hadsund indenfor tidsgrænsen, men 

ro på. Du har kørt den " tabte" tid ind, ved næste kontrol. 

Som arrangør, håber jeg at der er mange medlemmer, der vil tage udfordringen op mht. til at starte 

ved alle fem løbs arrangører dels for at få nogle gode cykeloplevelser og samtidig erhverve 

jubilæumsmedaljen i guld. 

 

 

 

Hvis vi er heldig venter Helge på os ved 

Himmelbjerget med stempel og æblekage… 

 



Leif Bagger – Hovedstaden: 

Brevet fra Hovedstaden 

De kortere breveter fører randonneuren både nord, vest og syd for Hillerød. I år har jeg hver eneste 

weekend med brevet, en 200 km brevet med mange nye strækninger. Så selv om du skulle få lyst til 

at cykler 7 gange 200 km fra Hillerød, vil det være en ny rute hver gang. 

  

Med Sverige så tæt på er det en nærliggende ide at bruge bakkerne i åsene nord og øst for 

Helsingborg, Sverige til de længere breveter. 

 

Hvis du kommer langvejs fra, er der masser af muligheder for overnatning i Hillerød, bl.a. har 

naboen en Airbnb lejlighed (nej, jeg får ikke provision for dette). 

 

Lasse Olesen – Nordjylland og Claus Hvid Christensen – Midtjylland: 

Arrangerer brevet’er fra henholdsvis Aalborg og Herning. De har samarbejdet og planlagt sæsonen 

således, at deres brevet’er i år ikke falder på de samme datoer. Derved har vi ryttere har flere 

muligheder i løbet af foråret.  

Begge steder er der ved startstedet mulighed for bad efter brevet’erne, samt overnatning i 

forbindelse med 600 km ligesom der altid vil være lidt godter efter løbet. 

Claus’ og Lasses ruter dækker tilsammen hele Jylland fra nord til syd og øst til vest lige fra de flade 

Vadehav til bjergene på Mols  

Både Lasse og Claus glæder sig til, at se mange ”nye” ansigter i løbet af sæsonen og man kan til 

enhver tid kontakte dem omkring praktiske spørgsmål. 

 

 

Hvis man ikke har kunnet lide vand og vind, så kan sæsonoptakten god være lidt op ad bakke….. 

 

Bestyrelsen, arrangørerne og redaktionen ønsker alle en god brevetsæson. 


