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Paris – Brest – Paris, den hellige gral indenfor langdistancecykling, er nu overstået for denne 

gang. Det blev helt sikkert en oplevelse for alle deltagere. Uanset forløbet og resultatet kan alle med 

stolthed se tilbage på kvalifikationen og pladsen ved startsnoren, der i denne omgang var mere 

kompliceret og mere usikker end ved noget tidligere PBP. 85 danskere var endeligt tilmeldt og 81 

stod klar den 18 og 19 august.  

Klubben vil lykønske de 53 danske ryttere, som under vejrbetingelser med kolde nætter og en hel 

del modvind både mod Brest og igen mod Paris, gennemførte løbet indenfor tidsgrænsen på de 90 

timer. Alle de 81 deltagende ryttere kan se tilbage på turen med oprejst pande. Man har været en del 

af en ekstraordinær begivenhed og stor folkefest i selskab med flere tusinde interessefæller fra hele 

verden.  

Samtidigt har de danske deltagere repræsenteret vores klub og vores land på flot og stolt vis. Vi er 

måske den eneste nationale klub sin egen deltagertrøje/klubtrøje. Jeg mødte en svensker og en 

englænder undervejs, der begge roste og virkede lidt misundelige over, at vores ikoniske og 

iøjnefaldende nationaldragt blev båret så konsekvent.   

Jeg håber, at flere deltagere vil dele deres oplevelser fra PBP med klubbens medlemmer via 

historier, beretninger og evt. fotos. Indlæg må gerne sendes til mig, Så vil jeg lægge dem på 

hjemmesiden. 

 

 

 

 

 
Paris – Brest – Paris er en 

folkefest i det vestlige Frankrig, 

hvor vores ikoniske klubtrøje 

vækker opsigt. 

 
 

 

 

 

PBP er ovre – og hvad så nu ...........? Går man så i hi indtil næste PBP?   
  
Nej, det behøver man ikke. Der er mange aktivitetsmuligheder indenfor langdistancecykling, både i 

klubbens regi og internationalt. 



 

Klubbens arrangørerne har fortsat enkelte brevet’er på kalenderen indtil begyndelsen af oktober 

måned. Flere steder afsluttes sæsonen med fællesspisning og hyggeligt samvær efter årets sidste tur. 

Den 5. oktober introduceres ovenikøbet en ”200 km i mudder og vind” fra Slagelse. Så årets første 

efterårsstorm med massiv regn er vist bestilt på de kanter ………………;-) 

Kalenderen byder desuden på enkelte seniorbrevet’er i efteråret. Det er brevet’er på 100 km for 

medlemmer over 60 år. Du kan læse om seniorbrevet’er her 

Kalender med information om og tilmelding til sæsonens sidste brevet’er, herunder også 

seniorbrevet’er, kan ses her 

 

Hen over vinteren kan man fortsat holde formen vedlige med nogle af klubbens permanente 

brevet’er. Regler, ruter og tilmelding for permanente kan ses her.  

Således kan man jo være klar til sæsonen 2020, der byder på mange muligheder for 

cykeloplevelser som Randonneur. Her er lidt inspiration til planlægningen for 2020: 

 

• Klubbens arrangører arbejder i øjeblikket på at få kalenderen for 2020 klar i løbet af 

efteråret. Flere af arrangørerne samarbejder og prøver at sprede brevet’erne på flest mulige 

dage for at øge det samlede udbud til medlemmerne. Kalenderen kan ses på klubbens 

hjemmeside under ”Kalender” => ”Brevetkalender” 

• Fléche Nordique, langdistancecykling som holdløb, gennemføres normalt i Pinsen i lige år. 

Du kan læse mere om Fléchen her.  

• Hvis man er til lange internationale løb a la PBP, såkaldte superbrevet’er på 1.200 km og 

mere, vil der være muligheder mange steder i udlandet. Der kommer en kalender for 2020 

på Les Randonneur Mondiaux’ (LRM) hjemmeside i løbet af efteråret. Gennemførelse af 

disse LRM godkendte brevet’er giver også mulighed for at modtage nogle internationale 

udmærkelser som ISR (International Super Randonneur) og den ny vedtagne Challenge 

Lepertel. LRM’s inspirerende hjemmeside kan ses her.  

 

 

 

Nyheder fra bestyrelse, arrangører mm 

• Det er igen tiden til at søge om internationale udmærkelser som Super Randonneur-

medaljen, Randonneur 5000 og Randonneur10000. Vi fik ikke vores SR-medalje ved 

indskrivningen til PBP som vi plejer, derfor skal man i år selv huske at søge.  

Ansøgningerne skal være indsendt senest d. 25. september, så de kan blive sendt til 

Frankrig til tiden. 

https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=241
https://audax-club.dk/cms/Activity.aspx
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=26
https://audax-club.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=27
http://www.randonneursmondiaux.org/5-Accueil.html


Ansøgning til de danske udmærkelser - Bronze, Sølv, osv kan også søges nu, men her er 

fristen dog først d. 15. december. 

• Tøjsalg Det er nu tid for bestilling af klubtøj, som skal bestilles hos leverandøren Xtreme. 

Det vil blive bestilt 1. oktober og det vil blive leveret, når det modtages fra leverandøren 

hvilket forventes at ske lige før jul. Næste mulighed for bestilling og levering vil være i 

foråret og til sommer. Hvis du trænger til fornyelse af garderoben til den nye sæson, er det 

derfor ny. 
Peter gør opmærksom på, at Pro-modellen kun vil blive lavet, hvis der er 10 bestillinger. I 

øjeblikket er der 7 bestillinger, så hvis der er flere, som ønsker den, må man gerne bestille 

inden 1. oktober.  

Tøj som er på lager, vil som altid leveres efter bestilling. 

Tøj kan bestilles her. 

• Les Randonneur Mondiaux 

Dagen efter PBP var slut, blev den 4-årlige generalforsamling i Les Randonneur Mondiaux 

afholdt. LRM er den forening af Audax-klubber, som står for godkendelsen af alle brevet'er 

på 1200 km eller mere, med undtagelse af PBP. På mødet blev vedtægterne ændret, bl.a. så 

reglerne for afholdelse af de lange brevet'er blev bragt tættere på reglerne for PBP.  Som 

noget nyt vil LRM kunne godkende en forlængelse af maks-tiden for brevet'er, der har mere 

end 11 højdemeter pr. km. På generalforsamlingen blev der valgt ny formand og 

næstformand: Mark Thomas fra USA og Tal Katzir fra Israel. Der blev også vedtaget en ny 

udmærkelse: Challenge Lepertel til ære for den tidligere formand for ACP: Robert Lepertel. 

Udmærkelsen 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. 

Der vil blive informeret om reglerne, når de præcise regler foreligger 

 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en god cykeleftersæson og vi håber at se mange til 

afslutningerne samt ”vind og mudder”. 

 

Christian Rasmussen 

 

 

 

 

https://audax-club.dk/cms/shopOverview.aspx

