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Formandens beretning for 2020  
 

 
Året der gik 
Jeg har allerede redegjort for en stor del af klubbens aktiviteter i 2020 i efterårsudsendelsen i 
december, så her vil jeg nøjes med at sætte fokus på de væsentligste punkter. 
 
På trods af corona-pandemien – eller måske på grund af den? – var 2020 et usædvanligt aktivt 
år for et efter-PBP år. Muligheden for at køre individuelt og på valgfrie tidspunkter var sammen 
med at de fleste andre aktiviteter var lukket ned, medvirkende til at vi havde det højeste antal 
breveter nogensinde i et efter-PBP år – 381 stk. blev det til, eller 40% mindre end i PBP-året 
2019. Det er det laveste fald nogensinde!  Hertil kommer et rekordhøjt antal gennemførte 
permanente breveter: 232 blev det til. 
 
I 2020 har klubben haft 232 medlemmer – 209 mænd og 23 kvinder - mod 229 året før. 201 
forskellige personer har kørt en brevet i Danmark i året (mod 201 i 2019).  
 
 
ARDs 25-års jubilæum 
I 2020 havde ARD som bekendt 25-års jubilæum. Det fejrede vi med en række aktiviteter: 

• Vi udgav en bog om ARDs historie 
• Vi lavede en fotokonkurrence 
• Vi lavede en særlig udmærkelse for dem, der kørte hos 3, 4 eller 5 arrangører i løbet af 

året 
• Vi afholdt en 100 km jubilæums-brevet med efterfølgende festmiddag 

 
Det er bestyrelsens indtryk, at der blev taget godt imod de forskellige initiativer og at vi fik 
fejret jubilæet på passende vis. 
 
Jeg vil lige nævne, at alle medlemmer kan få et gratis eksemplar af bogen. I kan aftale med 
jeres arrangør, at I får den næste gang, I møder til start, eller I kan bestille den i vores shop, 
men så kommer I til at betale porto.  
 
 
Flèche Nordique 
Det 16. FN, der skulle have været afholdt i 2020, blev udskudt og bliver i stedet afholdt i Pin-
sen, 22.-23. maj 2021. På grund af corona-restriktionerne og den usikkerhed, der er om 
dem, bliver flèchen i år afholdt i hvert enkelt land. I Danmark bliver det med mål i Fredericia. 
 
Flechen er et 24-timers holdløb for 3-5 personer, der selv lægger en rute på minimum 360 km, 
med valgfrit startsted og mål som sagt i Fredericia.  Det giver en helt særlig mulighed for at 
komme til at køre en flèche uden at skulle arrangere transport til og fra Sverige eller et andet 
udland – jeg håber at mange vil benytte lejligheden til at køre en flèche – det plejer at være 
rigtigt hyggeligt. 
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Hvis I har lyst til at køre Fleche, skal I se om I kan finde sammen med 2-4 andre, der har lyst 
til en hyggelig oplevelse.  Hvis I ikke lige har nogen, at køre sammen med, kan I prøve at ef-
terlyse et hold i vores Facebookgruppe. 
 
SuperBrevet Scandinavia 2021 
Usikkerheden omkring coronaen har også ramt SBS, der skulle have været afholdt i august 
2021, men som er udskudt til august 2022. Allan Riis og resten af holdet omkring arrangemen-
tet, er ærgerlige over at vi har været nødt til at udskyde, men ser frem til at kunne afholde et 
kanon-godt SBS til næste år. 
 
Er du trist over ikke at kunne køre SBS i år, kan du i stedet tilmelde dig Gerts 1200 km fra 
Slagelse eller en af de andre 1200 km-breveter, der er i Randonneur Mondiauxs kalender. 
  
 
Breveterne i år 
På grund af usikkerheden omkring corona-restriktionerne, fortsætter vi i år med have mulig-
hed for at starte individuelt på et selvvalgt tidspunkt, der kan ligge fra 14 dage før den officiel-
le brevetdato, men ikke efter. 
 
Vi følger regeringens og DCUs henstillinger om det maksimale antal, der må cykle sammen – 
og har samtidigt givet den enkelte arrangør lov til at bestemme hvordan han vil organisere 
starterne – så kig i kalenderen og se hvad, der står, og kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl.  
 
Bemærk, at Audax Club Parisien ekstraordinært har tilladt at man sidste år og i år kan cykle på 
andre datoer end de officielle, men de har gjort det meget tydeligt, at det ikke er noget, der vil 
blive tilladt i årene fremover, hvis restriktionerne er bortfaldet. 
 
 
100-års jubilæum 
Den 11. september 2021 er det 100 år siden den første 200 km BRM-brevet blev afholdt i 
Frankrig.  Det fejres over hele verden ved at der denne dag afholdes 200 km-jubilæums-
breveter. Der er lavet en særlig medalje – en ’kopi’ af den originale medalje fra 1921- der gi-
ves til alle medlemmer, der gennemfører denne dag.  Der afholdes jubilæumsbreveter hos alle 
arrangører, så der bliver god mulighed for at komme til start.  
 
Bemærk, at den særlige jubilæumsbrevet d. 11.september køres som fællesstart, hvis der 
ikke er restriktioner til den tid, der umuliggør det. Den kan altså ikke køres på andre datoer. 
 
I forbindelse med jubilæet har ACP lavet nogle særlige startkort, der er en ’kopi’ af de kort, der 
blev anvendt den 11. september 1921. Bestyrelsen har besluttet, at vi anvender disse kort i 
hele 2021 (og måske lidt ind i 2022 til beholdningen er opbrugt), for at sætte fokus på 100 
års-jubilæet.   
 
 
Tøj 
Som de fleste af jer ved, har vi for et par år siden valgt en ny tøjleverandør, Xtreme. Hidtil har 
I skulle bestille Xtreme-tøjet i ARDs egen shop, men fremover skal det bestilles og betales i en 
ny shop, som vi har fået hos Xtreme.  
 
Det indebærer en lettelse for vores tøjmand, Peter, og smidiggør hele købsprocessen.  Samti-
digt ’garanterer’ vi, at tøj, der bestilles også vil blive leveret. Vi skal købe mindst 10 stk. af 
hver model, når vi køber tøj hjem, men hvis I ikke har bestilt 10 stk., så køber vi de ekstra 
stykker hvem og lægger på lager hos Xtreme.  Det betyder også, at hvis vi har tøj på lager i 
den størrelse, I ønsker, så kan den købers og leveres med det samme.   
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Der vil indtil videre stadig være to årlige bestillingsfrister – bestyrelsen vil vurdere hvornår de 
ligger mest hensigtsmæssig. 
 
De gamle Giordana-modeller kan stadig købes i ARDs shop så længe lager haves. I denne shop 
kan man også købe vores refleksvest, vindjakker og andre ting, som Xtreme ikke fører. Under 
eventuelt vil jeg vise hvordan man komme ind i de to forskellige butikker og hvordan man be-
stiller i den nye Xtreme-shop. 
 
 
 
 
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine med-bestyrelsesmedlemmer, arran-
gørerne, den resultatansvarlige, webredaktøren og alle andre, der særligt i 2020 har ydet en 
ekstraordinær indsats for at få det hele til at løbe rundt til glæde for klubbens medlemmer.  
 
Til slut vil jeg ønske jer alle masser af gode, smittefri kilometer i på landevejene i 2021! 
 
 
Jan Buschardt 
Formand, ARD 
 
 


