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Jeg startede faktisk en meget ung alder og vandt som 12-13 årig ”de unges cykelløb” med 40km/timen for 

de 20km enkeltstart, så ja, det er gået lidt ned af bakken siden. Cykelmotionist tiden startede i Pinsen 1991 

hvor jeg så deltagere på Aarhus-København komme i mål i pinsesolen og jeg besluttede at det skulle være 

mit mål for 1992. Efter pinsen fik jeg klargjort min gamle racer, og året efter og de næste 7 år gennemførte 

jeg løbet og ditto i den nye udgave i 2012 hvor jeg cyklede sammen med Lasse- og Lene Olesen samt Leif H. 

Bagger. 

I vinteren 1992 læste jeg en beretning om nogen, som havde cyklet PBP1991 og jeg meldte mig ind i 

klubben i vinteren 1994/1995 med det mål at gennemføre PBP1995 og har i øvrigt været til alle GF i 

klubben siden. 

Siden har jeg haft rigtig mange gode og spændende oplevelser med andre Randonneurs. Den største er 

selvfølgelige de fire gennemførte PBP i træk, som alle har været meget forskellige oplevelser, hvoraf mine 

beretninger fra PBP2003 og PBP2007 kan læses på vores hjemmeside. 

Jeg brækkede ryggen i december 2010 så at jeg gennemførte SBS i 2013 var også stort hvor jeg fik stor 

hjælp af Stig Lundgaard & Co. de sidste 75km og turen hjem med færgen var også en god oplevelse da vi 

faktisk tømte morgenbordet og det var Stigs 1200km løb nr. 25 siden 1995 så det blev også fejret. 

Selvom det har været corvid19 år har jeg fået cyklet rigtig meget trods jeg også i 2020 kæmpede med 

helbredet gennemførte jeg 2x hele serie samt ca. 10x200km + diverse permanent brevets i alt ca. 6000km i 

klubben og i alt ca. 18.500km hvilket er min rekord for et år. Det at cykle alene har ikke været i problem for 

det har jeg næste gjort siden jeg brækkede ryggen i 2010 og senere i 2014 fik blodprop i hjertet og 

efterfølgende 4. dobbelt bypass og jeg nød faktisk at jeg kunne cykle forskudt så hver onsdag hvor jeg nu 

har fri cyklede jeg enten 100-160-200-300km – en rigtig sjov oplevelse(tidligere beskreven i en mdr. 

rapport) havde jeg også på en MEGET varmt 600km(626km) brevets fra Sønderborg-Aalborg-Sønderborg 8-

9. august 2020 hvor også Kurt Nielsen cyklede der var om dagen 34 graders varme og om natten ned til 12 

grader – det var næste samme ruten som min 1. 600km i 1995 for vi dog vendte i Ib Boves udestue i 



Støvring og det var faktisk min tanke at stoppe med at cykle de lange brevets, men jeg tror sgu stadig jeg 

har en lille chance for at deltage i PBP2023. 

Gode oplevelser har jeg også haft som løbsarrangør hvor jeg sammen med mine hjælpere Ole Pedersen og 

Bernt Kramer har haft det mål at man skulle kunne hygge sig før- under og efter løbene og det synes jeg vi 

har levet op til selvom der har været meget arbejde har det givet meget igen den anden vej. 

Jeg har også holdt rigtig mange foredrag omkring Paris-Brest-Paris og gør det stadig det er meget sjovt at 

høre hvor mange der siger de GERNE VIL men meget få siger de VIL og kommer i gennem løbet, men mange 

som har hørt mine foredrag har tilmeldt sig i klubben og senere gennemført PBP.  

At jeg blev æresmedlem i 2016 var også stort og noget jeg også i dag er stolt af især når jeg ser på de andre 

”gamle” i denne lille klub. 

Min værste oplevelser er helt sikkert, at jeg blev taget ud af PBP2011, efter en meget hård kamp for at blive 

klar til løbet efter jeg som sagt brækkede ryggen i dec. 2010 og selve kvalifikationsløbene var en meget 

hård kamp da jeg kun 14 dage før første brevets fik mit korset af det lykkes men jeg blev taget ud efter 

1040km hvor jeg ellers var 5 timer foran tidsplanen men køn var jeg nok ikke for med kun 2½ timers søvn 

fra søndag middag til onsdag nat mente kontrollanten at jeg skulle ud så han tog bare mit kontrolkort. 

Mine mål for fremtiden er at jeg indtil PBP2023 vil gennemførte en SR hver år og målet er også at kunne 

søge efter Randonneur5000 medalje det kræver en Flechen 2021 – 1000km enten i 2021 eller 2022 og så 

PBP2023 det er et stort mål. Så var planen at jeg skulle cykle en turistbrevets Danmark Rundt langs kysterne 

ca. 2700km på 21 dage i august 2021 denne er flyttet til sommeren 2022 pga. corvid19. Jeg tager så Jylland 

Rundt langs kysten i 2021 og overnatte enten privat ved gamle Randonneurs eller B&B. 

Efter 2023 vil jeg kun cykel de kortere brevets og flere turistbrevets og selvfølgelig støtte ARD klubben så 

meget jeg kan. 

Jeg havde målet at nå de 60.000 brevets km. i 2020 dette nåede jeg og jeg har et mål det siger 500.000km 

på cykel inden jeg sætter cykelskoene er oppe på ca. 372.000 og så vil jeg gerne nå 75ooo brevets km og 

hermed GULD med egeløv 

 

Med sportslig hilsen 
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