
Forhåndsregistrering til PBP 2019 
14-01-2019 

Vejledning  til hvordan du forhåndstilmelder dig til PBP 2019. Det foregår 
næsten som i 2015 men i år kan du ikke vælge at tilmelde dig på dansk, men 
må vælge engelsk, tysk eller et af de andre sprog.  
 
Gå til PBP-hjemmesiden : 
 https://www.paris-brest-paris.org/index_inscriptions.php  
Og klik på Inscription /Registration og derefter på Inscrivez-Vous / Your 
registration 
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Vælg det sprog, du ønsker at fortsætte med – dansk er ikke 
tilgængeligt, så tryk fx på engelsk 

 

 

Første gang du går ind skal du oprette en ’konto’. Tryk på ’Create an account’. 
 
Der kommer nu en tekst om beskyttelse af persondata. Når ud har læst den, 
kan du trykke ’I accept’ 

 

 



Du skal vælge ’Federation’. 

Vælg ’Non French’ i rullemenuen 
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Indtast din email 2 gange og skriv et kodeord, som du selv vælger. Tryk 
så på ’Registration’ 
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Der kommer nu et kvitteringsbillede op og du får tilsendt en mail. I mailen er 
der et link, du skal trykke på. 
 Det fører dig  til registreringssiden, hvor du skal starte med at oplyse dine 
data 

Indtast din email-adresse 2 gange.  

Du kan også ændre din kode ved at intaste en ny 2 gange 

 

 

Skriv dit efternavn  Fornavn 

  Vælg DK  

            Fødselsdato             Køn  Telefonnr 

 

 

Tryk på 
den blå 
knap, når 
du er 
færdig 

Tryk på 
den blå 
knap, når 
du er 
færdig 
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Fortsæt med at indtaste din adresse. 

 

Gade og nummer   Sal 

     Postnummer og by  

 

Vælg nu din klub: 

  Vælg land 

   Vælg AUDAX RAND. DANEMARK 
   det er den eneste klub, der findes i Danmark. 

Husk at trykke på den blå knap, når du er færdig. 

    
 

Tryk på 
den blå 
knap, når 
du er 
færdig 
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Hvis du ikke har nummeret på din længste brevet i 2018,  kan du nu vælge 
fanen ’Results’ . 

Tryk på BRM 
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Vælg den klub, du har kørt din længste brevet i  -  hvis du har kørt den i 
Danmark, er det Audax Rand. Danemark. 

Tryk på den blå knap, så kommer der en liste med de brevet’er,  som  matcher 
dit navn hos den pågældende klub 

Noter nummeret på den længste brevet i 2018.  Vær opmærksom på at listen 
indeholder brevet’er fra de sidste 4 år. 

Ved start af forhåndstilmeldingen var det ikke muligt, at søge på 1200 km og 
derover. De vil komme med senere. 
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Vælg nu fanen ’Registrations’ 

Og tryk Paris-Brest-Paris 

Du kommer nu til dette billede, 
hvor du skal indtaste 
homologationsnummeret på din 
længste brevet i 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryk derefter på ’Pre-register’ 
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Nu kan du se dine oplysninger og evt. rette i dem, hvis der er fejl. Du kan også 
senere logge ind og rette fx adresse eller telefonnummer, hvis de ændrer 
sig. 

Når alt er som 
det skal være, 
skal du bekræfte 
ved at trykke på 
’Confirm’. 
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Nu kommer du til selve registreringssiden.  

Oplysning
er om dig 

Vælg hvilken cykeltype, du kører på. For langt de fleste er det ’Road’. 
Liggecyklister  vælger ’Specialcykel’  

 Tandemcyklister skal udfylde en tilmelding for hver rytter – når den første 
er tilmeldt  skal den anden indtaste den førstes tilmeldingsnummer. 

Vær 
opmærksom 
på at valg af 
cykeltype og 
starttidspunkt 
ikke kan 
ændres når ud 
har 
forhåndsregist
reret dig. Du 
kan vælge et 
andet 
starttidspunkt 
indenfor de 
ledige pladser, 
når du 
registrerer dig 
endeligt. 

Vælg 
Startdato og 
starttidspunkt 

Accepter PBP-
reglerne og 
tryk på den 
blå knap 
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Nu skal du betale for at færdiggøre forhåndsregistreringen. 

Tryk på den blå knap ’Make the payment’ 
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Forhåndstilmeldingen koster 30€, som  modregnes i den endelige pris, men 
som ikke tilbagebetales uanset hvad. 

Der kommer et billede op, der viser, at du skal betale de 30€ (eller flere gange 
30€, hvis du i det forgående billede har valgt, at betale for flere. 

Tryk på den blå knap for at gå til betalingen. 
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Betalingen sker gennem PayPal. 

Start med at  acceptere cookies. Du kan vælge engelsk i stedet for fransk 

Hvis du har en Paypal-konto, kan du logge ind og betale ellers kan du trykke på 
’Vous n’arrivez pas à vous connecter?’, som står lidt skjult mellem den blå 
og den grå knap 
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Du bliver ledt gennem betalingsproceduren, hvor du kan betale med et 
internationalt betalingskort – fx Visa-Dankort,  og ender med at kunne 
trykke ’Pay Now’. 
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Tillykke! Din forhåndsregistrering er nu gennemført. Du får et kvitteringsbillede 
og der bliver sendt en kvittering til den mailadresse, du har oplyst. 

   

 

Du modtager en kvitteringsmail fra PBP, som indeholder dit 
registreringsnummer. 

 

Hvis du vil tilbage til PBP-registrering siden, kan du trykke på den grå knap for 
neden. 
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Husk  at du kan foretage den endelige tilmelding, 
når du har gennemført 3 af de 4 
kvalifikationsbrevet’er. Fristerne for 
tilmeldingen står i din kvitteringsmail. 

Hvis du vil ændre i din adresse el. lign.kan du 
trykke på ’Follow up’. Du kan ikke ændre 
starttidspunkt før den endelige registrering. 


