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Referat høstmøte Göteborg 2016
Tid: Lørdag 22. oktober kl. 11.00
Sted: Carlanderska sjukhuset, Göteborg
1. Konstituering
1.1.
1.2.

Bengt Sandborgh valgt til møteleder, Jens Glad Balchen til sekretær og Daniel
Ridings til å bekrefte protokollen.
Til stede: Bengt Sandborgh, Birgit Henriksen, Christian Behre, Daniel Ridings,
Jan Buschardt, Jens Glad Balchen, Jonas Nilsson, Karsten B. Christensen,
Magnus Bergdahl, Ove Nilsson, Paavo Nurminen, Peter Aerts, Sven-Erik
Olsson, Tony Mellsop, Ulf Sandberg, Åke Haraldsson.
Forfall: Bjørn-Olav Sviund, Börje Ericzon, Jean-Clause Muzellec, Peter Tonér.

2. Dagsorden
2.1. Minneord
2.1.1. Ulf Sandberg minnet møtet på at det er en fast post å minnes avdøde
randonneursyklister siden forrige møte.
2.1.2. Birgit Henriksen tilføyde i den sammenhengen at en dansk syklist, Lars
Gade, som deltok i SBS 2013, omkom i en trafikkulykke i Italia i juni.
Birgit sa om Lars: ”Jeg husker ham som en venlig og behagelig rytter at
have med at gøre”.
2.2. Det var ingen øvrige tilføyelser eller endringer til foreslått dagsorden.
3. Godkjenning av siste års referat
3.1.

Referat fra 24. oktober 2015 i Stavanger ble gjennomgått. Referatet er godkjent.

4. Kassarapport acn
4.1.

Ulf Sandberg presenterte kassarapporten. Kassabeholdning er SEK 7057,85. Alle
3-kroner for 2015 er betalt, men ingen for 2016. Det er heller ikke levert
kvittering for høstmøtet i Stavanger 2015 på NOK 1950. 3-kronen består for
2017, så tar neste høstmøte stilling til om det skal tas pause i 2018.

5. Brevetkalender 2017
5.1.
5.2.
5.3.

Brevetkalendere er publisert på hhv. www.randonneurs.se, www.randonneurs.no
og www.audax-club.dk. Finland har levert sine datoer på papir.
Stig Lundgaard gjenopptar sin brevet-serie på Mallorca, og Örebrocyklisterna
skal arrangere en 200 km på Mallorca i april.
Bengt Sandborgh informerte om ny klistremerkeordning i 2017, hvor de
nasjonale administratorer skriver ut klistremerkene med homologeringsnummer i
stedet for å motta dem fra ACP.
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5.4.

Det ble diskutert muligheten for å skrive ut stemplingskort i stedet for å påføre
navn og stemplingssteder og –tidspunkt med penn. RUSA har en mal de bruker,
tilpasset letter-format, for utskrift på blanke ark, men de har fått godkjent bruk
av eget design på stemplingskort. Peter Aerts påpekte at noen arrangører i
Danmark tidligere trykket egne kort. Jens G. Balchen nevnte at de i Norge jobber
med å finne leverandør av kort for egentrykk, enten blanke eller ferdig trykt, for
å bruke til utskrift fra den nye kalenderen.

6. Fleche Nordique 2016
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Ulf Sandberg gav et sammendrag av det 14. Fleche Nordique. Det var rekord i
antall påmeldte deltagere og antall som ikke fullførte. Det var dårlig vær, og til
tross for dette var det også rekord i antall som fullførte.
Se vedlagde dokument for mer informasjon.
Ulf S. har innført en ny medalje i form av en stein fra Billingehusbakken for de
som har fullført 5 eller 10 FN. Dette skal ikke gå ut over høyden eller stigningen
på Billingen.
Finlands fleche hadde forøvrig tre russiske lag.

7. Super Brevet Scandinavia 2017
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Birgit H. oppsummerte status på SBS 2017.
Se vedlagte dokument for mer informasjon.
Rutebeskrivelsen er stort sett ferdig. I Danmark er den helt klar, men det er noe
arbeid rundt Århus havn. Ruten i Norge er også ferdig, unntatt noe
fjernvarmearbeid i Kristiansand. Sverige er også nesten ferdig, men det mangler
sykkelveier rundt Vänersborg som unngår E-45. BeGe lager ruten ferdig der.
Kontrollstedene i Danmark og Norge er lagt.
Det blir ferje (1 minutt overfart) over Glomma i Fredrikstad pga. stengt bro.
Påmelding starter 1. nyttårsdag kl. 14 og kvotene pr land gjelder i 14 dager.
Jens G. B. spurte om det er søkt om tillatelse til å arrangere SBS som sykkelritt,
og Birgit H. bekreftet at det er det ikke. Magnus Bergdahl advarte mot å søke,
siden dette betyr at man får krav om å arrangere som et fullt sykkelritt, med blant
annet strenge krav om skilting. Jens G. B. har en dialog med Vegdirektoratet i
Norge om få en blanco-godkjenning til å arrangere breveter uten disse kravene.
Daniel Ridings poengerte at begrensningene til bagasje må annonseres i god tid
slik at deltagerne får dette med seg tidlig.

8. Sverigetempot 2016
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

Jonas Nilsson gav en oppsummering av Sverigetempot.
Sverigetempot ble arrangert i juli i år. Det var 41 startende, hvorav 31 fullførte.
Alle som kjørte ut fra kontrollen Öresund kom til mål i Smygehuk. Det var endel
dårlig vær for de tidlige startende som nok påvirket utfallet: Det var også kaldt,
med -3 grader på natten i nord.
Deltagerne kom fra Sverige, Danmark, Frankrike, USA, Norge, Nederland,
Tyskland, Japan, Estland og Finland.
Et lag fra Specialized kjørte med eget filmteam og en amerikansk journalist fra
Men’s Journal skal skrive reportasje om rittet.
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8.5.
8.6.

Det ble satt ny løyperekord med 104 timer og 57 minutter (tre deltagere), og siste
deltager kom inn 1 time før fristen (180 timer).
Neste ritt blir arrangert i juli 2020.

9. Høstmøte 2017
9.1.

Neste møte arrangeres i København den 21. oktober 2017.

10. Eventuelt
10.1. Det er ingenting på eventuelt.
11. Møtet heves

14;e Fleche Nordique Skövde 2016
Aldrig har det varit så många anmälda deltagare sedan starten 1990 och aldrig har så många brutit, men
det har aldrig varit så dåligt väder någon gång med regn, snö och kyla.
Grattis till alla som kämpade på och kom i mål, och även till de som kämpade på men fick ge upp på grund
av det extremt besvärliga vädret.
Det var deltagare som startade för första gången och BeGe som genomförde sin 12;e Fleche.
Och där i mellan så har vi deltagare som genomförde sin 2;e till 6;e och 8;e Flech
Följande genomförde sin 5;e Flech.
Claus Czycholl Tyskland, Jan-Erik Berggren, Per-Åke Classon Sverige.
Anni Johansson Sverige
Följande genomförde sin 6;e Flech.
Karsten Brejnberg Christensen Danmark Henry Carlström Sverige
Bengt Sandborgh Sverige genomförde sin 8;e Fleche.
Bengt-Göran (BeGe) Olsson Sverige genomförde sin 12;e Fleche.
Tyvärr så fick Birgit Henriksen och Flemming Skou Danmark bryta på sin 8;e respektive 10;e Fleche.
Återväxten verkar att vara god på både Herr och dam sidan med unga deltagare.
Nu ser vi fram emot att den 15;e Flechen kommer att bjuda på strålande solsken.
Ulf Sandberg

Anmälda: 100 st
Herrar: 85 St
Damer: 15 St
I mål: 72 St
Brutit eller ej startat: 28 St

Lag:
Herr: 15 St
Sverige: 9 St I mål 8 St
Danmark: 3 St I mål 1 St
Norge: 1 St
Tyskland: 2 St

Mix: 8 St
Sverige: 7 St I mål 6 St
Danmark: 1 St I mål 0 St

Dam:
Sverige: 1 St

Längsta cyklade sträcka Herr: Lag Svear till Halva Vättern 505 Km
(4-6 (666,6) = 601 Km Slut stämpel Floby. Ej i tid till Billingehus) Godkända i Sverige/Frankrike men ej för
längsta sträckan.
Längsta cyklade sträcka Mix: Majvor & Compani = 460 Km
Längsta cyklade sträcka Dam: De Herrelösa = 420 Km

Äldsta herr deltagare 73 år och yngsta 30 år
Äldsta dam deltagare 70 år och yngsta 20 år

Til høstmødet 22.10.2016 i ACN
Status på SBS 2017
1. Bestyrelse.
Den 31. Marts 2016 var der stiftende generalforsamling i Super Brevet Scandinavia:
Formand: Jan Buschardt
Sekretær/næstformand: Karsten B. Christensen
Kasserer: Birgit Henriksen
Revisor: Gert Pagter Christensen
Foreningen har oprettet en bankkonto i Arbejdernes Landsbank.

2. Pris på SBS 2017
Deltagerprisen bliver dkr. 4.000.
Deltagerprisen skal balancere nogenlunde med de faktiske udgifter, herunder indregnes udgifter f.eks. til hjemmeside, nordiske
møder, for mellemårene. SBS-en i 2013 gav med udgifterne i mellemårene et underskud på ca. dkr. 9.000.

3. Overnatninger SBS 2017.
Der er sengelinned og håndklæder på alle overnatningssteder inkluderet i betalingen.
Fra torsdag den 17.8 til fredag den 18.8.2017. indtjek fra kl. 16.00.
Motel Nordsøen
Niels Juelsvej 32
9850 Hirtshals
(ligger ved siden af Nordsøen Oceanarium)
www.motelnordsoeen.dk
Fra fredag den 18.8. til lørdag den 19.8.2017
Lanthotell Lögnäs Gård
Lögnäsvägen
31296 Laholm
www.lognasgard.se
Fra lørdag den 19.8. til søndag den 20.8.2017
Brålande Hotell & Vandrarhem
Mistelgatan 7
45461 Brålanda
www.bralandavandrarhem.se
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Fra søndag den 20.8 til mandag den 21.8.2017
Skien Sportell
Moflatvejen 59
3733 Skien
www.skienfritidspark.no
Fra mandag den 21.8 til tirsdag den 22.8.2017
Thon Hotel
Markens gate 39
4612 Kristiansand
www.thonhotels.no

4. rutebeskrivelsen
Rutebeskrivelsen er I store træk lavet færdig og lagt ind på SBS hjemmesiden m.h.p. at ruten kan blive testet af randonneurs
Rutebeskrivelsen er midlertidig. Når den er endelig vil det fremgå af hjemmesiden, ligesom, der vil blive lavet en rute på pdf til at
printe ud. Der vil blive lagt nogle bykort ind, hvor vi har erfaringer med, at det kan være svært at navigere. Jeg har modtaget
bykort fra Bjørn.
Leif H. Bagger, ARD vil sørge for at lægge ruterne ind som gps-filer. Leif har forslået at ruten fra Frederiksværk til Helsingør bliver
lagt over Hillerød. Ruten over Hillerød vil blive flottere, der er bedre cykelstier. Cyklisterne kommer gennem Frederiksborg Slot
og Rokokohaverne.
Den norske del af ruten er gennemtestet. Der ligger en fin beskrivelse med foto på www.randenneurs-Agder.no
Ruten er målt til 1.201 km. Ruten starter i Hirtshals kl. 05.00. Den første dag bliver 20 km end i 2013. Den 3. dag bliver
tilsvarende 20 km kortere. (I 2013 var der mange, der havde problemer med den lange 3. dag).
Siden rutebeskrivelsen blev lagt ud på SBS-hjemmesiden har vi allerede fået nogle gode respons, og det betyder, at ruten i
Vendsyssel bliver ca. 5 km kortere. Ruten fra Frederiksværk til Helsingør ændres til at gå over Hillerød, og her er ikke store
ændringer i afstanden. Aktuelt er der 5 km til at forlænge ruten i Sverige eller Norge.
Ruten i Sverige kommer for en stor del til at indgå i breveter i 2017.
Vi håber, at nogle randonneurs vil teste ruten på cykel til næste forsommer.

5. færger
I 2013 lykkedes det at få aftale med færgerne ved Hals-Egense- Århus-Odden og Rørvig- Hundested. I 2017 bliver det fuld
færgepakke. De 2 færger i Norge bliver gratis for cyklister fra 2017. Niels-Kristian Balle har fået en god aftale med Fjordline, hvor
vi har forhåndsbooket hjemrejsebilletter til Hirtshals den 22.8.2017 til en afgang kl. 08.30 med mødetid i færgelejet kl. 07.30.
Prisen er kr. 120 pr. person med cykel. D.v.s., at Thon hotel skal spørges om servering af morgenmad fra kl. 06.00.
I 2013 måtte rytterne selv transportere deres bagage fra hotellet i Kristiansand videre. I 2017 vil der være tilbud om at tage
bagagen med tilbage til motellet i Hirtshals, for de personer, der tager færgen kl. 08.30. Færgelejet i Hirtshals ligger tæt ved
startstedet. Der er mange parkeringsmuligheder i nærheden.
Udgifter til færger under sbs-en er medregnet i deltagergebyret. Billetten fra Kristiansand til Hirtshals bliver et tilkøb på omkring
kr. 120.
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6. bagagetransport
I 2013 var der nogle, der havde nogle meget tunge tasker. I 2017 vil vi være meget strikse. Ryttere, der kommer med for meget
bagage må mod betaling efterlade det på Motellet. Der er f.eks. ingen grund til at tage fodpumper med. Servicebilerne
medbringer fodpumper. Der er grænser for hvor meget trailerne kan lastes med, og nogle tasker var så tunge, at det kun var de
stærkeste hjælpere, der kunne løfte dem.

7. Antal deltagere.
Der kan højst deltage 100 ryttere. Det vil ikke være mulig at deltage uden support. Siden SBS starten i 1993 har der ikke været
nogen, der har gennemført uden support, og det giver en hel del vanskeligheder i logistikken.

8. hjælpere
Hvis der bliver 100 deltagere skal der være 3 biler med 6 hjælpere. På 2 af billerne skal der være anhænger. Ligesom i 2013 vil
hjælperne være ved kontrolstederne og stemple i de tidsrum, der forventes at komme flest deltagere. Der kan i det omfang det
er praktisk, og der er plads i bilerne tages udgåede ryttere med til næste overnatningssted. Der kan ikke gives løfte om at hjælpe
alle udgåede ryttere. Der kan ikke køres til færger eller lignende med udgåede ryttere. Der kan ikke køres tilbage på ruten og
samles op
Rytternes bagage transporteres mellem overnatningsstederne. Rytterne skal selv bære bagagen til og fra trailerne.
Hjælperne anviser sovepladser og bad. Efter bad er der varm aftensmad. Overnatningsstederne forsynes i forvejen med
deltagerlister.

9. sponsorer og evt. hjælp fra lokale klubber i Sverige og Norge
Det er lykkedes at få et sponsorat på Maximprodukter fra det Norskejede firma Orkla. Hver rytter får en dunk, 2 barer og 2 gel.
Der er forhandlinger i gang med en lokal cykelhandler om varer for kr. 4.000
Sponsorater f.eks. i form af spiselige sportsprodukter, kaffe, brød, frugt og læskedrikke vil være meget velkommen.
Vi kan bruge hjælp fra lokale undervejs. Ved sbs 2013 fik vi hjælp af udgåede ryttere først fra Ed og senere fra Skien. Jan
Buschardt hustru stødte til i Sannidal og hjal med kontrol i Sannidal og Arendal.
Kristiansand fik vi desuden stor hjælp af den rytter, der var kommet i mål dagen før. Han hjalp bl.a. med indkøb i Rema og med
at skære frugt ud.

10. slanger og dæk samt andre smådele
Der er aftale med Fabin cykler i Roskilde om at få dæk, slanger etc. i kommission til SBS.

11 regler og tilmelding.
Reglerne fra sidste sbs er justeret. Der er bl.a. tilføjet, at det er vigtigt at huske pas eller anden relevant legimitation.
Tilmeldingen starter 1. januar 2017 kl. 14.00
Der er besluttet en kvote med 25 pladser til Norge, 25 pladser til Sverige, 25 pladser til Danmark og 25 pladser til øvrige lande. Vi
forventer, at der vil være meget stor interesse fra andre lande, så skandinaverne skal være opmærksom på hurtig tilmelding. Når
tilmeldingen er godkendt kræves der betaling af det fulde beløb. Sidste gang krævede vi depositum.

12. Betaling
Når tilmeldingen er gældende skal det fulde beløb på kr. 4.000 plus tilkøb betales. Vi fik dårlige erfaringer ved sbs i 2013 med
depositum, idet mange ikke meldte fra i tide og dermed blokerede pladserne for andre.
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13. Tilvalg færgebillet fra Kristiansand til Hirtshals, T-shirts og stofmærker til at stryge på stof.
Stofmærke med limbagside 9 cm vil koste kr. 50 pr. stk.
t-shirt gråmeleret koster kr. 100 pr. stk.
Billet fra Kristiansand til Hirtshals kr. 120.

14. hjemmesiden
Karsten har sat hjemmesiden op for SBS 2017. Den redigeres løbende.

15 medalje
Der er indhentet tilbud. Der laves lidt ændringer i medaljen forhold til SBS 2013.

16. mål I Kristiansand
Målet bliver i Martens Gate, tæt ved hotellet. Bjørn har lavet aftale med Kristiansand kommune om, at SBS
disponerer over nogle bænke og borde. Der sættes et telt op. Randonneurs Sørlandet vil gerne stille op
med lidt reklame. SBS får fremstillet nogle beach flag, som også bliver brugt ved kontrolpunkterne.
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