
Nyhedsbrev marts 2021 
 

Sæsonen står for døren. Efter en vinter, der først var relativt mild, senere bød på sne, bidende kulde 

og glatte veje er det nu blevet spirende forår. Så inden længe vil de gule rapsmarker og forårets 

farvespil danne rammen om vores rød-hvide ARD-trøjer til en ny jubilæumssæson, da det den 

11.september 2021 er 100 år siden den første 200 km BRM-brevet blev afholdt.  

Det er stadig corona-tid. Der er stadig begrænsninger i samfundet og det vil også præge vores 

sæson. Bestyrelsen og arrangørerne har arbejdet på, at vi kan afholde vores aktiviteter på sikker og 

betryggende vis. Derfor vil der igen i år være særlige regler og retningslinier når vi kører vores 

brevet’er. Det giver begrænsninger men også nye muligheder i løbet af sæsonen.  

Blandt andet er årets generalforsamling udskudt til søndag den 21. marts. Det er i skrivende stund 

uafklaret hvordan den afvikles ret praktisk, men bestyrelsen arbejder på sagen og der vil komme en 

meddelelse inden dagen. 

 

Særlige regler i foråret 2021 

• I henhold til de aktuelle forsamlingsregler må vi maximalt samles 25 inkl. arrangøren ved 

start – i hvert fald indtil reglerne ændres igen.  

• Randonneureerne kan stadig anvende fotokontrol. 

• Den enkelte randonneur kan fortsat vælge at køre alene fra 14 dage før til selve den 

officielle dag. 

Vi holder selvfølgelig fortsat fast i alm. Forsigtighed, hygiejne, afstand og sund fornuft – corona er 

jo ikke forsvundet bare fordi restriktionerne lempes og vaccinationerne kører. 

Den praktiske håndtering af reglerne vil være forskellig hos de enkelte arrangører. Du kan læse 

mere om dette nedenfor, men opfordres til at kontakte den enkelte arrangør inden brevet’en, hvis 

der er tvivl eller spørgsmål. 

 

 

 

Efter vinterens kulde lysner det og et nyt 

farvespil vil nu møde os på vores cykelture i 

den kommende sæson. 

 



Sæsonens aktiviteter 

Årets brevet’er:  

Brevetkalenderen er for længst på plads. Alle løb er nu også opdateret med rutebeskrivelser, GPS-

spor og mulighed for tilmelding.  

De første brevet’er køres officielt den 27. marts fra Hillerød og fra Herning. Herefter er der i år løb 

de fleste weekender indtil sæsonen afsluttes med en gang mudder og vind på Sjælland den 03. 

oktober.  

Du kan se kalenderen under ”Kalender” => ”brevetkalender” eller her 

 

Fleche Nordique 

Flèche Nordique, der er et 24-timers holdløb med 3-5 deltagere pr. hold, har normalt mål i Sverige. 

I år bliver det anderledes, da Flechen i stedet bliver afholdt med mål hhv. i Norge, Sverige og 

Danmark, så vi ikke bliver ramt af grænselukninger eller andre restriktioner. I Danmark bliver målet 

Dan-Hostel i Fredericia (samme sted, vi har holdt generalforsamling de seneste år). 

Flèchen afholdes som sædvanligt i Pinsen med start  

lørdag d. 22. maj kl. 10 og målgang søndag kl. 10 i Fredericia. 

 

Forhåbentligt med mange deltagende hold og ryttere, hvor de lokale og ”hjemlige” forhold måske 

kan lokke flere interesserede. 

Du kan læse mere om Fleche 2021 her 

 

100-års jubilæum 

Jubilæet for den første BRM-brevet markeres både internationalt og i ARD.  

På jubilæumsdagen den 11. september bliver der over hele verden afholdt en speciel 200 km 

jubilæumsbrevet. I Frankrig har man bl a mulighed for at køre den oprindelige rute fra den første 

brevet. 

Herhjemme afvikler alle klubbens 5 arrangører en jubilæumsbrevet på 200 km., så der i hele landet 

på den dato er gode muligheder for en cykeltur i nostalgiens tegn. Turen fra Sønderborg vil 

eksempelvis følge en del af Hærvejen. 

Du kan tilmelde dig jubilæumsbrevet’erne i brevetkalenderen. 

https://audax-club.dk/cms/Activity.aspx
https://audax-club.dk/fl%c3%a8che-2021


Som en ekstra markering vil der i år være særlige ”jubilæumsbrevetkort”, der bliver en næsten-kopi 

af det kort, man brugte i 1921. 

 

Internationale superbrevet’er 

LRM-kalenderen, oversigten over de lange brevet’er i udlandet kan ses på LRM’s hjemmeside her. 

Den er i år meget omfattende med ekstraordinært mange løbsmuligheder i hele verden pga. en del 

udskudte løb fra 2020. Men det understreges, at der på grund af pandemien vil være stor usikkerhed 

om de enkelte løb kan gennemføres som planlagt. Det opfordres derfor til, at man holder kontakt til 

arrangørerne og forhører sig om status, restriktioner og evt. ændringer for de løb som man er 

interesseret i. Det ligger allerede nu fast, at en del af forårets løb er aflyst. 

Det kan i samme forbindelse nævnes at Super Brevet Scandinavia (SBS) også er aflyst i 2021 og 

foreløbig planlægges til den 19 – 22 august 2022. Oplysninger om løbet, herunder krav og 

tilmelding vil blive offentliggjort på løbets hjemmeside her i løbet af 2021.  

 

Permanente 

Mange af klubbens medlemmer har være ruteplanlægningsmæssigt kreative i løbet af vinteren. Der 

er godkendt en del nye ruter, specielt i Jylland men også på Fyn og i Nordsjælland og som det 

fremgår nedenfor, er der flere nye ruter på vej. Alle nye ruter er på 100 km, 161 km eller 200 km. 

Der er derfor mange muligheder for at supplere eller variere sin forårstræning med en permanent 

brevet i klubbens regi og samtidig nyde nogle af de ruter som andre af klubbens medlemmer har 

designet og tilrettelagt.  

Oversigten over de permanente ses her 

 

 

 
 

Du kan efterhånden opleve flere af Danmarks 

nationalparker på de permanente brevet’er 

 

 

Nyt fra arrangørerne 

Gert Pagter – ARD Sjælland: 

Jeg har tænkt, at der bliver start og målgang, som der plejede at være. Hvis det skulle vise sig, at der 

vil være mere end 25 tilmeldte (inklusiv mig selv) til selve dagen, så bliver der forskudt start med 

15 minutter senere for dem, jeg mener er hurtigst. Mere end 25 er nok ikke så sandsynligt. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS4cc4MaMWkvnnFpoFRFOJGKE2v8PX72l8Auyv4OuIVxD8udJJsl3a_NI3x7aH8DEcOsmCbxh976yg7/pubhtml?gid=1480200001&single=true
https://www.superbrevetscandinavia.dk/default.aspx
https://audax-club.dk/oversigt-over-permanente


Der vil være kaffe, saft etc på terrassen efterfølgende for dem, der vil. Ellers kan man lægge kortet i 

postkassen i carporten. 

I forbindelse med at køre de 14 dage før, så er proceduren, at man aftaler med mig, hvornår, man vil 

køre, og så afhenter man kontrolkort under måtten inden start, og lægger det i postkassen. Evt. fotos 

fra fotokontrol sender man på mail.      

Mvh Gert 

 

Leif Bagger -ARD Hovedstaden 

Også lidt info fra Hillerød. 

Tilmeldte skal bære mundbid ved ophold på Bilidtsvej 4! 

Der bliver udleveret startkort og selvskænket kaffe inden start, enten omme på terrassen ved få 

startende eller hvis mange startende foran huset i indkørslen.  

Ved hjemkomst vil der være kaffe, vand og noget spiseligt omme på terrassen. Også her med 

mundbid. Der er også en infrarød varmelampe til rådighed. 

Ved mere end 25 tilmeldte forbeholder jeg mig ret til suverænt at fordele deltagere i 2 grupper. Jeg 

tror ikke der bliver mere end 50.  

Det bliver højst sandsynlig med foto hele vejen rundt, idet deltagerne kommer fra og skal cykle 

igennem høj Corona områder. Det bliver meldt ud torsdag før aktuel løbsdag. 

Mvh Leif  

 

Claus Hviid – ARD Midtjylland 

Jeg ændrer ikke videre på det da der sjældent er over 25 samlet på dagen. Der vil være adgang til 

omklædning medmindre fodboldklubben jeg bruger lukker for dette. Men jeg tror ikke det sker, da 

vi min Løbeklub har lov til at bruge dette. Der er lidt sodavand osv. til at restituere på bagefter.  

Bliver vi flere forskyder jeg starten med 5 min. Det er rigeligt til at de ikke samler sig igen ude på 

ruten. Jeg kræver ikke brug af mundbind. 

Stempel og foto kan godkendes som kontrol. 

Folk har som vedtaget mulighed for at køre op til 14 dage før  

Mvh Claus 

 

Helge Krogh – ARD Sønderjylland 

Permanente i Sønderjylland: 



Hidtil har det ikke været muligt at køre Permanent med start fra Sønderborg.Det bliver nu ændret, 

idet der i foråret 2021 kommer fire nye ruter i Sønderjylland.To af dem er af 160km længde. Den 

ene forløber mellem Sønderborg og Christiansfeld. Vejen retur til Sønderborg går langs kysten ved 

Lillebælt og er med et blandet udvalg af bakker. 

Den anden tur er til Tønder og retur. Turen starter med lidt bakker for at føre deltageren ud i det 

flade marsk område.For derefter at slutte med lidt bakker inden man er retur i Sønderborg. 

De to ”korte” fører deltageren, af forskellige ruter, rundt på Sundeved. Kendetegnede for begge ture 

er at de er kuperede og med en del kontroller idet de kommer helt ud i ”krogene” af Sundeved. 

Det er ikke ruter man bør ”ræse” igennem, men nyde omgivelserne som byder på noget af det 

flotteste cykel terræn omkring Sønderborg. 

En af de mange kontroller er Annis kiosk i Sønderhav. Kendt for sine gode Hotdogs og venlige 

betjening. 

 

Der er faktisk afsat midler til nye cykelstier 

 

 

Johan og Helge ved et tidligere besøg hos Annies Kiosk 

Ruterne vil blive testet i marts måned af undertegnede og derefter komme i kalenderen. 

God træning 

Helge 



 

Lasse Olesen – ARD Nordjylland: 

I Nordjylland starter vi som vi plejer fra Sportshøjskolen eller parkeringspladsen overfor. Jeg har 

været i kontakt med Sportshøjskolen, og vi er ”stadig inde i varmen”, hvis/når der kommer en 

åbning i Coronasituationen, men det er derfor stadig usikkert om der bliver mulighed for at benytte 

bad og toilet i forbindelse med brevetterne. 

Det skal også nævnes, at der i år kommer en del nye ruter på både 200 km, 300 km og 400 km. Den 

sidste bl.a. med en kontrol på Jyllands nordspids i Skagen. 

Lasse 

 

 

 

Bestyrelsen, arrangørerne og redaktionen ønsker alle god vind på cyklerne i den forestående sæson 

Christian Rasmussen 

 

 

 


