
Peter Jacobsen fra Hou 
deltager i august i den 18. udgave af Paris-Brest-Paris Randonneur 
 
 
 

 
 
 
 
1200 kilometer på 84 timer – er kravet, når Peter fra den 16. til 20. august deltager i cykelløbet Paris-Brest-
Paris.  
 
 
 

 



Peter er medlem af Audax Randonneur i Danmark, der arrangerer turen for de danske medlemmer, som 

melder sig til løbet. Det er anden gang han deltager i Paris-Brest-Paris, hvor omkring 6000 rytter ventes at 

starte. Første gang var i 2011, deltog Peter i gruppen, som skulle gennemføre løbet på 90 timer. Han var i 

mål efter 87 timer, så denne gang er ambitionerne skruet lidt i vejret, og Peter satser på at gennemføre 

turen på 83 timer. 

Det siger sig selv, at der skal trampes i pedalerne, og det bliver ikke til meget søvn undervejs, hvis målet 

skal indfries. 

Rytternes tider bliver hele tiden kontrolleret, og man kan ryge ud undervejs, hvis ikke man er fremme ved 

kontrolposterne inden for den akkumulerede tid.  

For overhovedet at kunne deltage i det hårde løb, skal man kvalificere sig og gennemføre 4 træningsture 

(Brevets). 

Kvalifikationsturene er på henholdsvis 200 – 300 – 400 og 600 km. Klarer man ikke det – får man ikke lov at 

komme til start i Paris. 

Først sidst i  juni måned får Peter besked på, om han kan komme med, da det faktisk også er en 

forudsætning, at man har gennemført et antal brevets i 2014. Det kunne Peter desværre ikke, da han var 

”sat af” cyklen i en periode, fordi han lige skulle have et nyt knæ. Fra pålidelig kilde har Peter dog hørt, at 

han ikke skal være bekymret – han skal nok komme med, men får ikke en af de bedste starttidspunkter. 

Peter er godt i gang med forberedelserne og har allerede mange kilometer i benene. Ud over at være en 

særdeles populær instruktør på ”in door cycling” holdene i Hou Fitness, cykler Peter med Team Odder flere 

gange om ugen.  To af de fire obligatoriske kvalifikationsture er overstået – de to længste ture på 

henholdsvis 400 og 600 km mangler stadig. Alle træningsture skal være gennemført senest den 28. juni. 

For 6 år siden cyklede Peter – ganske alene – fra Hou til Nordkap, så han er vant til lange seje træk. Turen til 

Nordkap foregik dog i et noget andet tempo, da han på den tur selv var herre over, hvor lang tid det måtte 

tage. 

Hård træning kombineret med rigtig kost fyldt med proteiner er en forudsætning for at målet kan nås, men 

at det nok skal lykkes for den snart 68 årige seje gut fra Hou, er der vist ingen tvivl om.  

OplevHou ønsker held og lykke på turen og krydser fingre for at håbet om at komme i mål på 83 timer går i 

opfyldelse. 


