
 

Tävlingslicens_CK_Fix 

Så här kommer ni igång med tävlandet 

Ni som vill tävla på cykel behöver förutom cykel och hjälm 

1. Vara medlemmar i en cykelklubb som är ansluten till SCF (CK Fix) 

2. Vara registrerade i idrottonline med fullständiga uppgifter och e-postadress 

3. Ett UCI id 

4. Ett konto på swecycleonline 

5. En tävlinslicens 

6. Ett chip 

Det låter krångligt men när man väl kommit över tröskeln så fungerar det väldigt bra. Swecycleonline 

är ett verktyg som ni använder till att anmäla er till tävlingar, hantera er licens osv. Ett UCI id och ett 

konto på swecycleonline är inte förknippat med några kostnader men det tar cirka en vecka att få sitt 

UCI id så se till att skaffa detta nu så är ni förberedda ifall att ni vill delta i någon tävling. 

Licensen löser man sedan själv på swecycleonline och den får man direkt. Chip beställer man själv 

och där är en leveranstid på det.   

Så här gör ni 

1. Se till att den tävlande har unika uppgifter i idrottonline, tex om alla i en familj vill tävla så 

måste det finnas unika e-postadresser för både barn och vuxna. 

2. Skicka ett mail till Patrik (patrick.bubicic@live.se) och be honom att söka ett UCI id till er 

3. Gå till www.swecyclingonline.se och logga in uppe i det högra hörnet 

a. E-postadress = den adress som finns registrerad i föreningens medlemsregister 

b. Välj idrotten Cykel och klicka på texten ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny 

användare” (om du inte redan har ett lösenord sedan tidigare).  

c. Du får ett aktiveringsmejl med instruktioner att följa (kolla även skräpkorgen) för att 

skapa ett eget lösenord 

4. När ni har UCU id och konto och vill tävla så går det snabbt att teckna licens och anmäla sig 

till tävlingar 

Det går oftast bra att teckna en engångslicens och hyra chip om man missat att ordna med detta. 

Mer info från svenska cykelförbundet: 

http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chip-och-forsakringar/ 

Information om ersättning från klubben för licens, startavgifter mm: 

 http://ckfix.se/wp-

content/uploads/2018/04/Ers%C3%A4ttning_f%C3%B6r_t%C3%A4vlande_2018.pdf 

 

Vid frågor kontakta: 

Patrick Bubucic, patrick.bubicic@live.se, tel 0730 787870 

Andreas Olsson, Andreas.olsson74@gmail.com, tel 0705 973883 
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