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Protokoll höstmötet 2017 
 
Tid: Lørdag den 21. oktober 2017 kl. 10:00 

 

Plats: Rundforbihallen, Egebækvej 118, 2850 Nærum 

Parkering på P-Plads ved Rundforbiparken. Bus 195 fra Holte S st. 

  

 

1. Konstituering 

1.1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

Birgit Henriksen valdes till mötesordförande och Daniel Ridings valdes till 

mötessekreterare. Bengt-Göran Ohlsson utsåg som protokolljusteringsman. 

 

1.2.  Närvarand och återbud 
 

Närvarande: Birgit Henriksen (DK), Daniel Ridings (SE), Christian Behre (SE), Peter 

Aerts (DK), Tor Frithjof W Larsen (NO), Alex Sloth (DK), Jean-Claude Muzellec (SE), 

Bengt-Göran Ohlsson (SE), Paavo Nurminen (FI) 

 

Meddelat förhinder: Jens Glad Balchen, Bjørn Olav Sviund, Jan Burchardt, Leif 

Bagger, Bengt Sandborgh, Åke Haraldsson, Martin Bergström 
 

2. Fastställande av dagordningen 

 
Den föreslagna dagordningen godkändes, med tillägg av en punkt, 4.3 i dagordningen, att 
formalisera styrelsen i ACN och en punkt 9 “Rapporter från de nordiska länderna” 

 

2.1. Minnesord 

 
Bengt-Göran Olsson och Christian Behre berättade att Leif Johnsson gick bort, 81 år gammal. 
Leif introducerade många nuvarande randonneurer till verksamheten och hade en förkärlek för 
att lägga banor på ute på slätten, förmodling för att de påminde om Skåne, hans första hem. 
Bengt-Göran berättade att han var en stilist och perfektionist och ligger bakom många av de 
typografiska drag som än i dag syns hos svenska logotyper inom randonneurvärlden. Han hade 
varit sjuk länge och dog en naturlig död. 

 

3. Föregående protokoll 

3.1. Referat från 22. Oktober 2016 i Göteborg 

 

Referatet godkändes 
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4. Kassarapport acn 

4.1. Presentation 

 

Kassarapport nr:36 från Ulf Sandberg presenterades samt formella problem som har  

uppstått i förhållande till banken (se punkt 4.3). Ekonomi är god. Norge och 

Danmark var medvetna om att de inte har betalat avgifterna för 2016. 

 

4.2. Eventuelle förslag behandlas 

 

Förslaget att behålla en avgift à 3 kronor per start godkändes. Trots den goda 

ekonomin, kan extra pengar behövas till Flèche, 2018. 

 

4.3. Formalisering av klubbens struktur 

 

Bankerna är mycket mer strikta med sina bankkonto än vad var fallet när klubben 

startades, framförallt på grund av problem med penningstvätt. Kassören riskerar att 

inte kunna komma åt klubbens pengar, om inte klubben kan uppvisa stadgar, en 

styrelse och årsmöteprotokoll där kassören utses formellt. 

 

Bengt-Göran Ohlsson har utarbetat ett förslag som bifogas. Mötet lämnar över till 

respektive lands representant att samarbeta om att få den formella strukturen 

fastställt. Man förutsätter att det kan göras per capsulam via Skype eller liknande. 

 

5. Super Brevet Scandinavia 2017 

 

Birgit Hendriksen berättade om årets succé med SBS. Birgit presenterade bilderna från 

loppet. 

 

6. Brevetkalender 2018 

 

6.1. Danmarks lopp listas på: http://www.audax-club.dk/content/brevetkalender-2018 

6.2. Sveriges lopp hittar man på: http://www.randonneurs.se/Kal2018.htm 

6.3. Norges lopp hittar man på: http://www.randonneurs.no/kalender/ 

6.4. Finlands lopp finns i bifogad fil. 

 

7. Kommande acn-arrangemang 

7.1. Paris-Brest-Paris 2019 

Jan Buschardt meddelar: 

http://www.audax-club.dk/content/brevetkalender-2018
http://www.randonneurs.se/Kal2018.htm
http://www.randonneurs.no/kalender/
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Datoen for Paris-Brest-Paris 2019 bliver fastlagt i løbet af januar 2018 og vil 

blive meldt ud så snart vi hører noget endeligt fra Frankrig. Det maksimale antal 

deltagere bliver det samme som i 2015, 6.500. 

Til PBP 2019 vil der lige som i 2015, være tidlig tilmelding for dem, der har kørt 

en brevet i 2018 – jo længere den længste brevet, du har kørt er, jo tidligere kan 

du tilmelde dig. Til gengæld giver det ikke ‘ekstra point’ i forhold til tilmeldingen, 

at du har kørt mange brevet’er -men det er jo god træning og hyggelige timer på 

landevejen! Hvis du planlægger at deltage i PBP 2019, så kør den længste brevet, 

du kan overkomme i 2018 – om ikke andet, så i det mindste en 200 km. 

7.2. Flèche Nordique 2018 

 

Flèche Nordique hålls under pingsthelgen, 19-20. maj. Det är jubeleumsår, 15e 

årgången med middag kl 13 istället för kl. 12. Startavgiften kommer att vara 600 

SEK per deltagare. Det blir speciella aktiviteter, bland annat, SPA-upplevelse. 

 

7.3. Andet 

 

8. GPS filer 

8.1. Navigering 

 

Mötesdeltagarna menade att man inte kunde standardisera kring ett eller annat 

system. I Danmark är det ruttbeskrivningen som gäller, även om GPS-spår också 

finns. I Norge har man ytterst få punkter i sina ruttbeskrivningar, men känner inte 

heller ett stort behov, eftersom det inte finns många tveksamma val av alternativa 

vägar. De norska deltagarna uttryckte ett stort intresse för att se exempel på hur 

andra gör. I Sverige gör varje del av landet såsom man vill. Det finns ”cue sheets” 

och diverse GPS-spår. 
 

 

9. Rapporter från de nordiska länderna 

9.1. Sverige 

 

Daniel berättade om en utmärkelse som har införts i Sverige för att väcka ett 

intresse att söka upp nya startplatser i landet istället för att hålla sig på hemmaplan 

hela tiden: Landskapsrandonneur. Under två års tid ska man köra en 

superrandonneurserie där man startar från fyra olika landskap i landet. När man har 

genomfört serien får man ett klistermärke för stänkskärmen eller ramen. 

 

Bengt-Göran berättade om 1000 km brevet som går 26-29 juli 2018. Den kallas för 

treklövern, eftersom man utgår från samma plats (med övernattning) varifrån man 

cyklar ut under 3 dagar i en banan som liknar en treklöver. 
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Randonneur Väst inbjuder till 2 cykelhelger med Audax- och Brevetlopp. 
 

I månadsskiftet april maj ( 28/4--1/5 ) arrangerar Randonneur Väst Cykelrundor i 

centrala Skåne. Här finns fina cykelvägar med lite biltrafik och omväxlande natur. 

Fantastiska utsikter, skogar, slätter, slott och herresäten, allt finns i Skåne. 

I år kraftsamlar vi på Audax rundor, gruppcykling. Du har även möjlighet att köra 

BRM 200 km på söndagen (29 april) och BRM 300 km på måndagen (30 april)  

Mer information kommer att finnas på Randonneur Väst’s hemsida. Antalet 

deltagare kommer att vara begränsat. Sista anmälningsdag 15 mars 

  

I slutet på juli arrangerar Randonneur Väst en Brevet Helg i Norrahammar, 

Småland ( 26/7--29/7) 

Start ( 26 juli ) övernattningar och målgång är i Norrahammar. Bansträckningen för 

BRM 600 är utformad som en Tvåklöver och för BRM 1000 som en treklöver. 

Om du kör ett brevetlopp under 2018 har du möjlighet att få förtur till anmälan till 

PBP 2019 Ju längre lopp dessto bättre förtur. 

Mer information kommer att finnas på Randonneur Väst’s hemsida. 

www,randonneurvest,se i början av februari. 

Antalet deltagare kommer att vara begränsat. Sista anmälningsdag 15 maj. 

 

Information: bege.bike@gmail.com           mobil +46 733 295598 

 

I Sverige har man haft ett såkallat mellanår, ett år mellan PBP, med nästan lika 

många start som ett PBP-år. 1088 start i 2017 som kan jämföras med 1095 start 

2015, ett PBP-år. Vissa delar av landet, framförallt Göteborg, har sett en kraftig 

minskning av deltagarna. 

 

Den 28/4 till 1/5 ska Hörbylägret hållas. Temat ska vara sammanhållning, att man 

cyklar tillsammans. 

 

 

9.2. Norge 

 

Tor Frithjof berättade att man har bildat en förening i Norge för att samla lokala 

insatser undet ett tak. 2017 har man haft ca 100 starter och har haft cyklister som 

har deltagit i London-Edinburgh-London och andra lopp i Italien, Irland och Israel. 

 

Han berättade att 7 stycken har cyklat Joutenheimen SR under året, vilket är lika 

många som alla andra år tillsammans. Tidsgränsen är nu 60 timmar. 

 

9.3. Danmark 

 

mailto:bege.bike@gmail.com
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Birgit berättade om läget i Danmark där man hade en topp år 2003-2007 men 

numera oroar sig för återväxten. De äldre faller ifrån och de yngre kommer inte till 

i samma takt. 

 

Hon visade en informationsboschyr man har tagit fram och berättade om 

”introbrevet”, där nya deltagare får en erfaren följeslagare som kan ge tips och 

stöd. 

 

10. Nästa höstmöte 

Nästa möte hålls 10-11-2018 i Norge. Platsen meddelas senare. 

 

11. Mötet avslutas 

Ordförandet förklarade mötet som avslutat. 

 

 

Bilaga: 

 

Se förslaget till ACN-stadgar. 

 


