
Nyhedsbrev oktober 2020 
 

Sæsonen 2020 er nu slut. Hvad blev det så for en sæson? Den blev i hvert tilfælde anderledes. For 

os betød corona soloture, jubilæum gav udvidede muligheder og nu hvor det hele er slut, kan vi i 

det fremadskridende efterår følge cykel-kendisser piske løs på brosten i Belgien og rundture i 

Frankrig, Italien og Spanien og ellers tænke tilbage på en aktiv sæson. 

Her følger en status på sæsonen bl a med en spændende beretning, et kik frem til næste sæson, en 

opsamling på jubilæumsaktiviteterne, en reminder mm. 

 

 

Status på sæsonen 

Sæsonen 2020 blev anderledes i en grad vi ikke havde forestillet os ved årets indgang. Det har 

undervejs givet ekstra udfordringer for bestyrelsen med den overordnede planlægning og for 

arrangørerne i den mere praktiske afvikling af sæsonen. 

Det blev ret hurtigt meldt ud, at alle klubbens aktiviteter i sæsonen ville blive afviklet som planlagt, 

men med væsentlige tilpasninger, så det harmonerede med de overordnede retningslinier i 

samfundet. Faktisk et privilegium i en tid, hvor DCU hurtigt aflyste alle sine aktiviteter og hvor 2/3 

af alle planlagte brevet’er på verdensplan, ikke er blevet afholdt.  

 

Hvordan er det så gået? Aktivitetsniveauet har været over al forventning. 

• Året efter et PBP plejer at være et afmatningssår med et større fald i kørte brevet’er og kørte 

km. Faldet plejer at være på 60 – 70%.  

• Med 355 kørte brevet’er og i alt 120.100 km, har der i år ”kun” været et fald på 44% i 

forhold til 2019. Reelt har der derfor været en stigning på 50 % i forhold til tilsvarende år 

efter et PBP. 



• Dertil skal ligges, at der har været en nærmest eksplosiv stigning i kørte permanente. I 2019 

blev der kørt 110 permanente. Indtil 2. oktober er der i 2020 kørt 182 permanente. En 

stigning på hele 65% - og året er ikke slut endnu! 

Der er helt sikkert flere årsager til dette, bl a: 

• Den større fleksibilitet for at køre brevet’erne, da vi på grund af de ekstraordinære 

omstændigheder fik mulighed for at køre dem i en periode før og efter den officielle 

løbsdato.  

• Muligheden for at køre de officielle brevet’er som en permanent gennem hele sæsonen. 

• Jubilæet, hvor jubilæumsudmærkelsen motiverede en del til at køre flere brevet’er en de 

ellers ville have gjort ligesom der var en del deltagere til jubilæumsbrevet’en, der blev kørt 

som en permanent. 

• Coronanedlukning gav andre i cykelmiljøet mulighed for at prøve sig af med et sæsonmål 

indenfor vores regi. 

• Corona har måske motiveret nogle til en ekstra cykeltur i en tid hvor alt andet har været 

lukket ned. 

Der er derfor ingen tvivl om, at bestyrelsens og arrangørernes handlekraft, velvilje og fleksibilitet 

har givet os medlemmer en god, aktiv og oplevelsesrig sæson på trods…... 

Permanente 

Der har været en tiltagende interesse for permanente siden muligheden for blev vedtaget på 

generalforsamlingen i 2015. Antallet af ruter, antallet af kørte brevet’er og antallet af deltagere har 

været støt stigende med en ekstra markant stigning fra 2019 til 2020. 

Der er i øjeblikket godkendt og registreret 34 permanente ruter med længder fra 100 km til 600 km. 

De er godt fordelt i det meste af landet fra Nordjylland til Bornholm, men der mangler ruter i 

Sønderjylland og på Fyn……… Medlemmer som kender nogle gode ture og som har en 

ruteplanlægger i maven opfordres hermed til at tage denne udfordring op, så denne egn også kan 

blive repræsenteret. Du kan se oversigten over de godkendte permanente brevet’er her. Der er 

derfor fortsat mange muligheder for en cykeltur selvom sæsonen for de officielle brevet’er nu er 

slut. 

Udviklingen i antallet af kørte permanente kan ses herunder. I 2018 blev der mulighed for at køre 

permanente på 100 km og 161 km, hvilket gav den første markante stigning mens den seneste 

stigning er behandlet et andet sted i dette nyhedsbrev.  

År Alm Senior Kvinde Turist 

2015 12 0   

2016 19 0   

2017 21 0   

2018 75 27 1  

2019 85 25   

2020 indtil 02.10 164 16  2 

Sum 376 68 1 2 

 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=199


Næste sæson 

Alle klubbens 5 arrangører fortsætter i 2021. Det vil sige at det stadig er Lasse Olesen i 

Nordjylland, Claus Hviid Christensen i Midtjylland, Helge Krogh i Sønderjylland, Gert Pagter 

Christensen på Sjælland og Leif Bagger i Hovedstaden, der arrangerer vores brevet’er i 2021.  

Kalenderen er ved at være klar i udkast. Der mangler et par mindre småjusteringer og når de er på 

plads, bliver den offentliggjort på hjemmesiden og kan ses på hjemmesiden under ”kalender”. Man 

vil dog tidligst kunne tilmelde sig fra den 1. januar 2021.   

Det kan afsløres, at de første brevet’er er planlagt til slutningen af marts og at den sidste køres i 

begyndelsen af oktober. Desuden bliver der både en 1000 km og en 1200 km fra Slagelse i løbet af 

sommeren.  

Som noget nyt vil Helge i 2021 arrangere 2 løb med start på Fyn, der indtil nu har været et lidt 

forsømt område i brevet-sammenhæng. 

Coronaen kommer også til at præge næste sæson. I øjeblikket er det ikke til at forudsige hvordan 

coronasituationen er om et halvt år, så vi ved derfor ikke i hvor stort et omfang det kommer til at 

ske. Det ligger dog allerede nu fast, at man, som en særregel for 2021, vil kunne køre de officielle 

brevet’er i løbskalenderen indenfor 14 dage op til løbsdagen, men ikke efter den officielle dato.  

Der har været et ønske om ensretning ved planlægning af ruterne hos de forskellige arrangører, da 

der er forskel på hvordan forskellige programmer behandler ruterne og på hvordan vi håndterer 

dem. Fra næste sæson vil planlægningen af ruterne udelukkende foregå i RideWithGPS.  

I løbet af vinteren og i god tid til næste sæson vil der blive lagt en vejledning til download of 

behandling af GPS filerne op på hjemmesiden. 

 

SBS 2021   

SBS køres hvert 4 år – næste gang efter planen i 2021. På grund af coronasituationen overvejer 

arbejdsgruppen bag SBS om man kan/tør gå videre med planlægningen af SBS 2021 eller om løbet 

skal aflyses/udskydes til 2022. Der vil blive taget en beslutning om dette i løbet af efteråret 2020. 

Du kan holde dig orienteret om status på hjemmesiden eller på SBSs hjemmeside her. 

 

ARDs 25-års jubilæum  

2020 har jo været året, hvor vi på flere måder har markeret, det er 25 år siden, at klubben blev 

stiftet.  

https://superbrevetscandinavia.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx


Der har været mulighed for at erhverve sig en jubilæumsudmærkelse, deltage i en konkurrencer og 

cykle en jubilæumsbrevet med efterfølgende spisning. Det sidste foregik ved et 

jubilæumsarrangement i Kolding lørdag den 5. september.  

Jan Buschardt har skrevet en artikel fra jubilæumsdagen. Artiklen er krydret med mange gode 

billeder fra brevet'en og fra aftenens jubilæumsmiddag. 

Artiklen kan læses under ”ARD 25-års jubilæum” => ”ARDs jubilæumsdag” eller her 

 

Jubilæumsbrevet’en på 100 km blev kørt omkring Kolding i lunt og fornuftigt efterårsvejr. 33 

gennemførte turen og fik som belønning en oplevelsesrig tur i områdets kuperede terræn hvor Helge 

havde planlagt passage af flere lokale og historiske seværdigheder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol ved Den tapre Landsoldat i Fredericia 

I forbindelse med aftenens spisning blev vinderbilledet i fotokonkurrencen afsløret. ”En solopgang i 

morgendis”, taget af Lars Bommersholdt fik flest stemmer blandt de 34 medlemmer, som havde 

stemt. Billedet viser hvilken naturoplevelse man som randonneur i en coronatid kan få, ved at være 

på det rette sted på det rette tidspunkt.  

 Solopgang i morgendis 

https://audax-club.dk/cms/Clubaudaxclub/ClubImages/ARD%20jubil%c3%a6um/ARDs%2025%20aars%20jubilaeumsdag.pdf


 

19 medlemmer har været rundt i landet og kørt en brevet hos 4 eller 5 arrangører i løbet af sæsonen. 

De modtog klubbens jubilæumsudmærkelse i henholdsvis sølv (2) og guld (17). Du kan se 

modtagerne af jubilæumsudmærkelsen under ”Udmærkelser” => ”Modtagere af udmærkelser” => 

”ARD jubilæumsudmærkelse” eller  her 

Der er i forbindelse med jubilæet lavet en bog om ARDs historie, der udleveres gratis til alle 

klubbens medlemmer. Hvis man ikke allerede har modtaget bogen på generalforsamlingen eller fra 

en af arrangørerne, kan den bestilles via shoppen på hjemmesiden og vil blive tilsendt ved betaling 

af forsendelsen.  

 

International Super Randonneur    

Claus Hviid Christensen har fået tildelt udmærkelsen ISR 1200 ikke mindre end to gange. Claus har 

nu to gange gennemført 4 superbrevet’er på 1200 km og derover i 4 forskellige lande.  

Claus ønskes tillykke med denne flotte præstation. 

Du kan se de danske modtagere af ISR-udmærkelsen her  

Beretning fra Corona backup 1200 km (Slagelse 1200 km)   

Jan Buschardt har skrevet en spændende beretning om sin tur rundt i landet i begyndelsen af august 

måned. En tur præget af varme og hedebølge og derfor i den grad udfordrede Jan. Dog ikke mere 

end, at han fik taget en del billeder undervejs. 

Du kan læse Jans beretning her. Samme sted er der også er mulighed for at læse beretninger fra 

andre ture i ind- og udland.  

 

 

Ansøgning til udmærkelser 

Ansøgningsfristen til de udenlandske udmærkelser er udløbet, men der kan stadig ansøges om de 

ARDs danske udmærkelser: 

• ARDs medaljer i bronze, sølv osv (For hver 15.000 brevet-kilometer,). 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=269
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=218
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=190


• ARDs Ultra Randonneur udmærkelse (10 gange kørt en hel SR-serie, hver inden for et 

enkelt brevet-år) 

•  

Ansøgningsfristen til begge udmærkelser er senest den 15. december 2020.  

Ansøgningsskemaer og mailadresser til ansøgningerne han findes på hjemmesiden under: 

”Udmærkelser” => ”Ansøg” eller her 

 

 

Arrangører, bestyrelse og redaktionen ønsker alle et fortsat aktivt efterår 

Christian Rasmussen 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=40

