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Referat høstmøte Stavanger 2015 
 

Tid: Lørdag 24. oktober kl. 11.00 
 
Sted: Victoria Hotel, Skansegata 1, Stavanger 

1. Konstituering 

1.1. Jens Glad Balchen valgt til møteleder og sekretær i egenskap av å ha PC 
1.2. Til stede: Bengt Sandborgh, Bjørn Olav Sviund, Jan Buschardt, Jens Glad 

Balchen, Johnny Stausholm, Kristoffer Egeland, Peter Aerts. 
 
Forfall: Bengt-Göran Olsson, Birgit Henriksen, Bjørn Sandbekk, Börje Ericzon, 
Henrik Gustafsson, Lasse Olesen, Lene Pedersen, Magnus Bergdahl, Martin 
Bergström, Olav Skundberg, Ove Nilsson, Paavo Nurminen, Peter Tonér, Tor 
Frithjof Larsen, Ulf Sandberg, Åke Haraldsson 

1.3. Alle presenterte seg for de førstegangs deltagende 

2. Dagsorden 

2.1. Det var ingen tilføyelser eller endringer til foreslått dagsorden. 

3. Godkjenning av siste års referat 

3.1. Referat fra 18. oktober 2014 i København ble gjennomgått. Referatet er 
godkjent. 

3.2. Jan spurte om status på Jotunheimen Super Randonnée og Jens fortalte at det var 
to fullførende i 2015, totalt tre fullførende siden starten – alle svensker 

4. Kassarapport acn 

4.1. Jens Glad Balchen la frem regnskapet på vegne av Ulf Sandberg. 
Kassabeholdning er kr 3712,85. Det kom ikke forslag om å stoppe betaling i 
2016, så betaling fortsetter som vanlig også i 2016. Ulf foreslår å gjøre 
innbetaling tre uker før høstmøtet, men det kom bemerkning om at det kan bli 
vanskelig å gjennomføre i praksis. Møtet besluttet å heller ta det med som en 
påminnelse i innkallingen til høstmøtet. 

5. Brevetkalender 2016 

5.1. Brevetkalendere er/blir publisert på hhv. www.randonneurs.no, 
www.randonneurs.se og www.audax-club.dk. 

5.2. The length of Sweden (tidl. Sverigetempot) og the half of Sweden (fra 
Östersund) blir arrangert i 2016 som LRM-godkjente ritt 

6. Paris-Brest-Paris 2015 

6.1. Erfaringer og tilbakemeldinger 
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6.1.1. Innsjekkingsrutinen kunne vært mer smidig; f. eks å ha alt samlet i én pose i 
stedet for å hente forskjellige ting på forskjellige steder. Og spesielt hvis 
ikke folk ville komme på det oppsatte tidspunkt 

6.1.2. Starten kunne vært tidligere på søndag, f. eks søndag morgen. 
6.1.3. Startordningen var fin; det var ikke lang ventetid hvis man kom til sitt 

starttidspunkt og startbåsene var fine 
6.1.4. Det var godt med toaletter og vann ved starten 
6.1.5. Skiltingen på ruten var god i år; både skilt ved sving og etter sving (også om 

du svingte feil) 
6.1.6. Avslutningen gjennom parken var sikrere pga. mindre trafikk, selv om det 

også var mindre tilskuere som klappet 
6.1.7. Måltidet etter slutt var fint. 
6.1.8. Målgang var anti-klimaks; grusvei og mørkt. Og det var vanskelig å forstå 

hva man skulle gjøre når man parkerte sykkelen. 
6.1.9. Maten tok slutt ved middagen før start, enda det var kjøpt billetter på 

forhånd, så arrangørene visste hvor mange som kom. 
6.1.10. På kontrollene kunne det ikke være flere deltagere – toalettpapir, håndklær 

og mat var slutt for de som kom sist. 
6.1.11. For vegetarianere og dem med allergier finnes det ikke så mange 

alternativer. 
6.1.12. GPS-sporet stemte ikke med skiltingen. 
6.1.13. Å sykle tilbake til Paris på natten i den første puljen var veldig ubehagelig 

pga. de sterke lyktene folk har. Tyske lykter ville vært bedre (med vertikal 
skygge). 

6.1.14. Refleksvest inkludert i prisen var ikke nødvendig for en stor del av 
syklistene som allerede har vest, og den var ikke en vindvest. Kanskje bedre 
å ha muligheten til å kjøpe en vest hvis man ikke har selv. 

6.1.15. Det ble stjålet to sykler fra sykkelkontrollen (en dansk og en annen) 
6.1.16. Franskmenn er et fantastisk publikum 
6.1.17. Hvis prisene var runde beløp (hele euro, f. eks), så ville det vært lettere å 

betale. 
6.1.18. Teknisk hjelp var bra. 2 euro for en ny eike, 16 euro for å bytte girvaier. 
6.1.19. Det var en fysisk og mental belastning for noen å måtte sykle også i 2014 

for å kunne forhåndspåmelde seg. Samtidig er det en fordel å få syklet en 
sesong før for å forberede seg. 

6.1.20. Masterbilen ved start (gruppe C) kjørte veldig fort og tok ikke hensyn til 
kryss og rundkjøringer. Det ble voldsomt strekk i feltet. 

6.1.21. Hemmelige kontroller var kanskje litt vel hemmelige, spesielt forvirrende i 
St. Nicolas som var hemmelig kontroll og samtidig ikke stemplingskontroll 

7. Fleche Nordique 2016 

7.1. Dato for Fleche Nordique er 14. – 15. mai 2016. 
7.2. Det ble litt refleksjoner rundt erfaringer med å sykle fleche. 

8. Super Brevet Scandinavia 2017 



                                                                                                                              

clubs 

audax nordiques 

Affiliés aux Randonneurs Mondiaux 

SUEDE  NORVEGE  DANEMARK  FINLANDE 

8.1. Datoen er inntil videre satt til fredag 18 – 21. august 2017, start kl. 05. Starten 
blir i Hirtshals og mål i Kristiansand. Hirtshals har bedre muligheter til å finne 
stort nok sted å innkvartere alle deltagerne. Man prøver å unngå å dele opp 
rytterne i grupper for overnatting. Maks antall deltagere blir 100 og man må 
bestille overnatting fra arrangøren for å delta. 

8.2. Det blir forsøk med å ordne fergebillett på forhånd slik at deltagerne har med en 
kvittering el.l som man viser frem. Det blir 20 km lengre i Danmark pga. nytt 
startsted, men det blir kortet inn på den siste dagen. 

8.3. I Kristiansand er det sterkt ønske om å ha 110 sengeplasser, et felles sted å spise 
middag hvor det går an å komme sent og felles frokost/morgenmat 21. for 
deltagerne før alle reiser hjem. 

8.4. I 2013 var det noen som kom for sent til fergen i Århus og da er det tre timer 
ventetid til neste ferge. Da kommer man tre timer senere frem til overnatting. 
Istedet kunne man syklet rundt i Jylland de tre timene mot å bli kjørt frem til 
overnatting i bil. 

8.5. Det er problemer med å navigere ut av Helsingborg og inn til Kristiansand. Jens 
fikk laget skilter i 2013 som ble satt opp hele veien mellom Skien og 
Kristiansand, men de ble til en stor del ikke sett av rytterne og skal nok heller 
konsentreres på de stedene hvor det er størst problemer. 

8.6. Det blir ikke reklamert så mye internasjonalt fordi man ønsker å ha plass til de 
skandinaver som måtte ønske å delta. Noen plasser blir reservert for skandinaver. 

9. Brevetkalendernettside 

9.1. Jens gikk gjennom demo-nettside for felles nordisk kalender og fikk mange 
innspill. Kalenderen kan utprøves på http://kalender.randonneurs.no. Den er ikke 
feilfri og det er flere funksjoner som skal legges til, men den blir grunnlaget for 
den norske kalenderen for 2016. 
 
Hver arrangør registrerer seg, legger inn sine breveter og vedlikeholder sine ritt 
på kalenderen. Påmelding med forhåndsbetaling skjer via nettsiden. Foreløpig er 
Paypal (kredittkort eller konto) støttet som betalingsmåte. Deltagere som er 
påmeldt via nettsiden får tilsendt epost med kvittering og informasjon om 
endringer. 

10. Høstmøte 2016 

10.1. Neste møte arrangeres i Sverige 22.10.2016. Eksakt sted velges og 
kommuniseres til alle andre av Bengt innen en måned fra i dag. 

11. Eventuelt 

11.1. Det er ingenting på evt. 

12. Møtet heves 


