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Välkomna till Kedje Brevet. 
  

Detta är Randonneur Väst’s informations organ till sina medlemmar. Tanken är att sprida 

information om klubbens verksamhet och vara ett komplement till hemsidan. Hör gärna av 

dig med synpunkter på både utformning och innehåll i Kedje Brevet. 
 

Detta nummer av Kedje Brevet ägnas huvudsakligen åt brevetloppen den närmast tiden. 
 

Information om loppen 

Samtliga arrangörer av brevetlopp inom Randonneur Väst har beslutat att starta sina 

brevetlopp kl 08:00. Genom att senarelägga starten kommer vi att få fler utvilade deltagare. 

I år finns det underlag för att alla rundor skall kunna köras både Högervarv och Vänstervarv. 

Kolla upp i kalendern vilken riktning som är aktuell och ta med rätt underlag för loppet  

All information om våra brevetlopp finns på vår hemsida www.randonneurvest.se.  
 

Banbeskrivningar. 

 Alla våra brevetlopp kommer att finnas tillgänliga på hemsidan och på www.GPSies.com  

Här får du en enkel beskrivning på hur du söker upp alla Randonneur Väst’s rundor i 

GPSies. Filerna är namngivna enligt denna mall.  
 

RV BRM X00k Yyyyy #Z H 
 

RV = Randonneur Väst      BRM =  Brevet Randonneur Mondiaux,      X00k = Distansen                                                     

Yyyyyy = Startplats,               #Z = nr på distansen               H,V = körriktning HV, VV 
 

Om du söker på RV BRM 300k i GPSies får du alla 30 milare som Randonneur Väst har i 

sitt bibliotek.  Du kan även speca startplatsen  RV BRM 300k Uddevalla och då får du bara 

de brevetlopp 300 km som utgår från Kurödsmotet i Uddevalla 
 

Startplatser och Aktuella lopp 

Trollhättan. Redan nu till helgen den 7 mars arrangeras ett BRM 200 med start vid NÄL i 

Trollhättan. Loppet körs söderut längs Göta Älv för att sedan göra en sväng ut över Tjörn 

och Orust. Under turen passeras många pampiga broar. Missa inte denna fina tur. Det ser ut 

att bli fint väder under lördagen. 

Uddevalla: Vårt första BRM 200 går av stapeln den 14 mars med start vid Kuarödsmotet . 

Resan går via Bokenäset ut till Lysekil och sedan längs kusten upp till Fjällbacka. Återresan 

till Uddevalla sker på gamla E6:an en bred väg med idag gles trafik  

Frölunda: Vårt första BRM 200 körs inte förrän den 11 april. Starten i Mölndal sker vid 

Fässbergsmotet. Återkommer med detaljer i nästa Kedje Brevet 

Skövde: I Skövde vill vi riktigt njuta av våren och kör första BRM 200 den 25 april med 

start på Billinghus  

Randonneur Väst’s medlemsavgiften för 2015 är 200 sek. 

Vi har ännu inget bankgiro utan betalningen skall göras som en överföring (inte betalning) 

till ett konto hos Handelsbanken, 6239, konto nr  502 001 828 . Glöm inte att skriv in ditt 

namn i meddelanderutan och sänd ett mail till randonneurvest@gmail.com  
 

Välkommen till Randonneur Väst  

http://www.randonneurvest.se/
http://www.gpsies.com/
mailto:randonneurvest@gmail.com

