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Hvornår og hvordan startet din cykel-karriere ? 

 

Jeg er opvokset lige uden for Køge og hver år arrangeret Politiken og Køge cykel motion Sjælland 

rundt på cykel med start og mål i Køge. I 1988 mine 2 svogre og jeg oppe på Køge torv og sende en 

af deres venner af sted til Sjælland rundt, jeg spurgte om vi ikke skulle tilmelde os året efter, det 

gjorde vi og gennemførte alle 3, selv om jeg havde store problemer på Stevns, jeg havde ikke 

drukket nok. 

 

 

Hvordan kom du i kontakt med ARD ? 

 

Første gang jeg hørte om Paris-Brest-Paris var i starten af 90'erne, da en kollega fortalte mig om 

PBP og at det var et virkeligt hårdt løb, som kun blev afviklet hvert 4. år. Jeg husker at det 

lød interessant og det ville jeg opleve og prøve at gennemføre. 

Der skulle gå næsten 20 år før jeg fik vækket min nysgerrighed og udfordring til live.  

Omkring 2012 søgte jeg på nettet omkring lange cykel løb og støtte på PBP, læste hvad jeg kunne 

finde på nettet omkring PBP, og kørte mit første Brevet i 2013 fra Slagelse (høst Brevet). 

 

Din bedste oplevelse på cykel ? 

 

Det er svært for mig at finde hvilken oplevelse der har været bedst for mig, men at gennemføre 

PBP,SBS,Alpi 4000 og Miglia 1001 er nogle fantastiske oplevelser for mig. 

Og så skal det nævnes at jeg, køre med nogle fantastiske Randonneur´er , som gør at glæden ved at 

cykle Brevet´er er stor for mig. 

 

 

 



Din værste oplevelse på cykel ? 

 

Min værste oplevelse har nok været da jeg måtte opgive at gennemføre PreAlpina i 2017 (600 km 

m/10.000 Hm) 

Pga. min GPS og min mobil gik i sort, der blev jeg sku lidt gnaven.  

 

 

Med Brevet hilsner  

Stig Bruus 


