
Endelig tilmelding til PBP 2019
28-5-2019

Vejledning  i hvordan du tilmelder dig endeligt til PBP 2019.

Gå til PBP-hjemmesiden (i vejledningen er den engelske version vist) 
http://www.paris-brest-
paris.org/index2.php?lang=en&cat=inscription&page=comment_sinscrire
Vælg menuen Registration og klik derefter på Your registration
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http://www.paris-brest-paris.org/index2.php?lang=en&cat=inscription&page=comment_sinscrire


Hvis du allerede er 
forhåndstilmeldt skal du 
indtaste din mail-adresse og 
den adgangskode, du valgte, 
da du forhåndstilmeldte dig.
Tryk ’ Connect’.
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Vælg det sprog, du ønsker at 
fortsætte med – Tryk fx på 
det engelske eller tyske flag

Det er ikke længere muligt, at vælge dansk, men det burde være til at finde ud af alligevel. 

Vejledningen tager udgangspunkt i den engelske version.
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Du kommer nu ind på en forside.

Vælg ‘My Account’, hvis du vil ind 
på din konto og ændre kode, 
skifte adresse osv. 

Vælg ‘Results’, hvis du vil se dine 
BRM-resultater (200-1000 
km). Du skal ikke blive bange, 
hvis du ikke kan se alle 
resultater – det tager lidt tid at 
få dem ind og ikke alle 
kommer ind her.

Vælg ‘Paris-Brest-Paris’, når du er 
klar til at tilmelde dig endeligt 
til PBP.
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Her kan du se dit registreringsnummer (det er 
ikke det samme som dit startnummer)

Tryk på ‘Sign up now’ for at starte den endelige 
registrering.
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Her kan du se og eventuelt rette dit navn og adresse  mv. 

Husk at kontrollere din adresse  så din medalje ikke havner i 
Djibouti eller Afghanistan, men hjemme i din egen 
postkasse.

Tryk på ‘Modify the information’, hvis du vil ændre noget.

Husk at din klub er 

Audax Rand. Danemark

Tryk ‘Confirm’

‘Federation’ og ‘License 
number’ er kun for 
franskmænd.
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Du kommer nu til selve 
registreringsformularen, som du skal 
udfylde med de manglende data.
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Vælg hvilken cykeltype, du kører på. For langt de fleste er det ’Bicycle’. Liggecyklister 
og velonauter vælger ’Special Bike’ 

Tandemcyklister skal udfylde en tilmelding for hver rytter – når den første er 
tilmeldt  skal den anden indtaste den førstes tilmeldingsnummer.
Triplet er en 3-personers cykel. Trike er en racercykel med 3 hjul.

Du har allerede ved forhåndstilmeldingen valgt din startgruppe og det
starttidspunkt. I princippet kan du vælge om nu, men det forudsætter, at der 
er en ledig plads på det tidspunkt, hvor du vil starte.

Dette valg er endeligt når tilmeldingen er endeligt godkendt af arrangørerne.  Vælg 
herefter starttidspunktet i den boks, der kommer frem.
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Indtast homologationsnumrene på dine kvalifikationsbrevet’er.  Du kan nøjes med 
at indtaste 3 numre, hvis du ikke har kørt alle 4 endnu, men nummeret på det 
fjerde skal indtastes inden 3. juli 2019 for at du beholder din plads til PBP.

Homolgationsnumrene på danske brevet’er i 2015 kan du finde på klubbens 
hjemmeside. Hvis du ikke kender homologationsnummeret – fx fordi du har 
kørt en brevet i udlandet, så skal du udfylde de øvrige felter i skemaet, dvs. 
dato og arrangør..

Homologationsnummeret indtastes i kolonnen ’Number’.

Hvis brevet’en er registreret under det samme navn som du tilmelder dig under 
kan du sikkert få dine homologationsnumre frem ved at klikke på ‘Show’.
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Vælg hvilket sprog du vil have resultatbrochuren i. Du kan vælge melle Engelsk (‘EN’) 
og fransk (FR)

Hvis du har følgebil med til kontrollerne, skal du sætte prik i ’JA’.  Det gælder også 
hvis du kører med en af busserne til Paris og den kører ud som support ved 
en eller flere af kontrolstederne.

Sætter du prik i JA, skal du angive chaufførens navn. Det er vigtigt, at navnet er 
stavet korrekt, da chaufføren ikke kan komme gennem sikkerhedskontrollen 
og hente sine papirer ved check-in uden at vise sit pas med det angivne navn.
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Du kommer nu til en række tilvalg.

Parkering af autocamper (motorhome)  eller bil. KUN for køretøjer, der bliver på 
pladsen under PBP

Overnatning fra søndag til mandag samt morgenmad mandag inden afgang. 
Campingseng samt 1-gangtæppe.

Et måltid inden afgang.

I år kan man som noget nyt downloade filmen fra PBP, men man kan stadig købe en 
fysisk kopi.

Man kan købe 1 eller flere PBP-trøjer. Tryk på ?-tegnene for at se trøjen og 
størrelsesguiden

Refleksvest er inkluderet, men du skal vælge størrelse.
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Du kan nu se hvor meget du skal betale.

Deltagergebyret, ‘Registration’, er det samme for alle.

Tilvalg, ‘Services provided’ er de valgfri ting, du har bestilt.

‘FFCT discount’ er en rabat, hvis du er medlem af det franske cykel-turist forbund.

’Already paid’ er det, du allerede har betalt, dvs. de 30 € du betalte da du  
forhåndstilmeldet dig.

‘To be paid’ er det, du mangler at betale for at din tilmelding kan blive godkendt

Nu mangler du bare at vælge tid til cykelinspektionen og afhentning af dine PBP-
dokumenter  lørdag d. 17. august for dem med start søndag og søndag d. 18. 
august for dem med start mandag.

Vælg et tidspunkt i rullemenuen



12

Når du har læst reglerne for PBP 2015   (de findes på fransk og engelsk – ARD er 
ved at lave en uofficiel dansk oversættelse, som du vil kunne finde på vores 
hjemmeside), kan du sætte hak i at du accepterer dem 

Når du har udfyldt alle felter kan du trykke på Modify the registration’ .

Hvis du mangler at indtaste data, vil du få en fejlmeddelelse.

Husk at du skal betale det manglende beløb inden din tilmelding kan blive 
endeligt godkendt

Du vil også modtage en  kvitteringsmail med en kvittering, du skal medbringe til 
cykelkontrollen og check-in d. 15. august. Dette er MEGET VIGTIGT da den 
skal vises ved sikkerhedskontrollen inden cykel-kontrol og inden check-in.
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Du får nu en kvittering for at du har ændret din tilmelding

Du kan nu gå til betaling – du kan evt. vælge at betale for en til.

Hvis du kan acceptere det beløb, du skal betale, kan du trykke på ‘Make the payment’
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Der kommer nu et PayPal
skærmbillede op.

Følg instrukserne – det giver 
vist sig selv.  

Betalingen skal være 
gennemført før 
tilmeldingen er endelig, 
men du behøver ikke 
gennemføre betalingen 
med det samme.
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Din tilmelding er ikke endelig før betalingen er godkendt.  Du vil modtage en mail med 
bekræftelse på betalingen og på at  din tilmelding er godkendt. Den endelige 
godkendelse vil ikke finde sted før du har registreret alle 4 kvalifikationsbrevet’er (hvis du  
kun har kørt 3 af dem inden tilmeldingen).

Aller senest d. 3. juli 2019 skal du have gennemført alle 4 kvalifikationsbrevet’er og have lavet 
den endelige tilmelding ellers får du ikke lov at starte!


