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HENNING PRIMDAHL 
Sportsdirektør 

 
Henning Primdahl er ligesom de 

andre på cykelholdet noget naiv.  
 

Han er overbevist om, at Team 
Easy On kan vinde Tour de France 

ved at træne to gange om ugen.  
 

Henning gør gerne forskel på sine 
ryttere og er meget barnlig, når 

han ikke får ret. 

BOBBY OLSEN 
Holdkaptajn og bjergrytter 

 
Bobby er lidt af en enspænder. Han har en meget monoton og dyb stemme.  
 
Han har taget symaskinekørekort og traktorkørekort, har fået fornyet sit sy-
maskinekørekort, og så har han også stort kørekort.  
 
Fik 9 i musik, da han gik på Hammel Skole og blev udnævnt til Årets Vandhund i 
10. klasse, hvor han også lærte at tage hovedspring.  
 
Han har næsten altid sin cykelhjelm på, undtagen når han sover, og har meget 
store briller.  
 
Elsker pølsehorn og chips med havsalt.  

PIM DE KEYSERGRACHT 
Sprinter 
 
Hollænderen Pim er opvokset i Am-
sterdam (sandsynligvis i Red Light 
District) sammen med sin mor, der 
var prostitueret.  
 
Han tager euforiserende stoffer 
og ryger hash.  
 
Pim taler ikke dansk, kun engelsk 
med hollandsk accent.  
 
Han er også biseksuel. Pim har blåt 
hår og går ofte klædt i Team Easy 
On-tøjet. Pim tager tit doping for 
at vinde, herunder epo og andre 
stoffer. 
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Team Easy On var et cykelhold som i perioden 2004 - 2007 var verdens bedste cykelhold.  
 
Holdet bestod af rytterne Bobby Olsen og den hollandske sprinter Pim.  
I en kort periode havde holdet også en polsk hjælperytter, som dog forsvandt fra jordens overflade på mystisk vis, efter han skrev kontrakt med cykelholdet. 
 
Holdets sportsdirektør var Henning Primdahl, mens sponsoren var kondomfirmaet Easy On. 
 
Team Easy On vandt i 2006 Tour de France efter at have været de første til at køre over målstregen på Champs Elysées, da de som det første hold nogensinde 
havde besluttet sig for at køre etappen om natten, hvorfor de slog det resterende felt med flere timer, og derfor vandt det samlede klassement. 
 
I 2007 indrømmede Team Easy On at have benyttet sig af alle former for doping, noget de havde lært af Bjarne Riis - deres store forbillede. 
 
På et pressemøde tilstod Henning Primdahl og hans to ryttere Pim de Keysergracht og Bobby Olsen, at Team Easy On også har været alvorligt sovset ind i doping-
misbrug. 
 
- Ja - vi har også taget doping. Masser af doping, sagde Henning Primdahl på pressemødet. 
 
Dopingmisbruget har stået på fra 1984 indtil 29. maj 2007. 
 
Vil ikke være sidst 
Holdet vælger at stå frem nu, fordi de ikke ønsker at være det sidste cykelhold, som kommer med en doping-tilståelse. 
 
- Desangående har jeg så i dag valgt at stå til bekendelse, selv om det er stik imod min vilje og selv om jeg i virkeligheden synes, det er en fis i en hornlygte.  
Det skal jeg være ærlig og sige, udtaler holdets træner Henning Primdahl. 
 
Pim de Keysergracht læste herefter op af den temmelig omfattende liste over stoffer, som Team Easy On har dopet sig med. 
 
Frem for at bekæmpe doping opfordrer Henning Primdahl til at legalisere stofferne og samtidig sænke priserne, 'så vi allesammen kan være med'. 
 
Efter Team Easy On lukkede, åbnede Henning, Chris og Pim busselskabet "Ryg og Rejs". 
 
Sataneme! 


