
Att tävla i MTB 
Inom MTB finns det olika tävlingsklasser.  Nedan är en beskrivning av klasserna för barn och 
ungdomar.  För en komplett förteckning läsa på 
https://scf.se/mountainbike/tavling/tavlingsklasser/    

Har man inte tävlat innan så kan det vara bra att testa antingen nybörjarklassen eller 
Ungdom Sport.  
För de barn som tränar i grön eller gul grupp så passar nybörjarklassen ofta bra. För de som 
är blå grupp så är ofta ungdom sport ett bra alternativ som första tävling 

Nybörjarklassen har ofta en väldigt lätt bana som inte är så lång.  

Ungdom sport och P/F (9-12år) har ofta samma bana. P/F klasserna kör fler varv och det är 
mer cyklister i dessa klasser.  

Klass (P= Pojkar, F= 
Flickor) 

Ålder Licens Tidtagningschip 

Nybörjare 6-10 år Under kalenderåret fyller 6-10år Nej Nej 
Ungdom Sport Under kalenderåret fyller 9-14 år Ja Nej 
P9-19, F9-10 Under kalenderåret fyller 9-10 år Ja Ja 
P11-12, F11-12 Under kalenderåret fyller 11-12 år Ja Ja 
P13-14, F13-14 Under kalenderåret fyller 13-14 år Ja Ja 
P15-16, F15-16 Under kalenderåret fyller 15-16 år Ja Ja 

 

Licens 
För alla klasser utom nybörjare så behöver man tävlingslicens. Antingen så köper man en 
licens som gäller för hela säsongen eller en engångslicens för den tävling/tävlingar man kör. 
Ska man köra mer en tävling, så rekommenderas att man skaffar en licens för hela säsongen.  
Hur man skaffar en licens kommer lite senare i dokumentet. 

IKHP står för licenskostnaden, men man behöver betala den själv först och sedan skicka in en 
utläggsblankett.  Den finns på  https://idrottonline.se/IKHakarpspojkarna-
Cykel/Organisation/ersattningsreglertillvaramedlemmar2.xls  

Tidtagningschip 
För att tävla i P/F klasserna så behöver man ett tidtagningschip.  Man kan antingen hyra eller 
köpa detta.  Kör man mer än en tävling per år så är det bättre att köpa ett chip.   Kolla på SCF 
sida för info hur man köper sitt chip https://scf.se/forbundet/transponder-chip/  
 
IKHP står för kostnaden för chipet. Använd utläggblanketten för detta. Blanketten finns på 
https://idrottonline.se/IKHakarpspojkarna-
Cykel/Organisation/ersattningsreglertillvaramedlemmar  

 

 



Skaffa tävlingslicens 
Tävlingslicenserna administreras av Svenska cykelförbundet (SCF).  
Du behöver först skapa en användare på deras sida. 

Det kan vara lite komplicerat att registrera sig och logga in på www.swecyclingonline.se för första 
gången. Här är en kort instruktion som talar om hur du ska göra. 

Så här registrerar du dig som användare på www.swecyclingonline.se: 

1. Gå till www.swecyclingonline.se 
2. Klicka på ”Logga in” 
3. Klicka på ” Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare” utan att fylla i någonting 

annat. 
4. I dialogrutan som kommer upp fyller du i den mailadress som du angav när du 

registrerade dig som medlem i IKHP (Om du inte längre har tillgång till den 
mailadressen eller har glömt vilken det är kan du kontakta kansli@ikhp.se  så hjälper 
vi dig.) 

5. Om den mailadressen du angav används av flera medlemmar (t ex dina 
familjemedlemmar) kommer du också att få ange ditt personnummer (eller t ex 
något av dina barns personnummer om det är i deras roll som du vill logga in). 

6. Därefter skickas ett mail till dig med instruktioner och länk där du kan välja lösenord. 

Så här loggar du in på www.swecyclingonline.se (när du registrerat dig som användare): 
1. Gå till www.swecyclingonline.se 
2. Klicka på ”Logga in” 
3. Om din mailadress bara är registrerad på en person (dvs dig själv) kan du använda 

mailadressen som användar-ID. 
Om din mailadress är registrerad på flera medlemmar måste du istället logga in med 
personnummer som användar-ID.  

4. Skriv in det lösenord som du valde när du registrerade dig. 
5. Välj ”Cykel” som din idrott. 
6. Klicka på ”Logga in” 

Beställa licens 

1. När du loggat in på swecyclingonline så klickar du på din profil. (Namnet längst upp) 
2. Klicka på fliken Licenser 
3. Klicka på Beställ Tävlingslicenser 
4. Välj betalare listan och fyll i kontakt info för anhörig. 
5. Välj förening IKHP och gren MTB. 
6. Välj licenstyp. För P/F 9-10 välj ”under 11” licensen 

För P/F 11 och uppåt välj ”Youth Men/Women” 
7. Acceptera villkoren och klicka på granska och köp. Betala med kreditkort. 

 
OBS! Får ni upp en ruta på att UCI ID saknas så följ instruktionerna här.  Så behöver 
ni först skaffa detta innan ni köper licensen.  Det gör ni enkelt med knappen under 
fliken ”Licenser” Få ett UCI ID” 



Anmälan till tävling 
Gå in till tävlingsprogrammet i  http://www.swecyclingonline.se/. 

1. Klicka in på det arrangemang du vill anmäla dig till. 
2. Logga in med dina uppgifter. 
3. Anmäl dig 

 

Det finns också ett nytt system för tävlingar som testas och förmodligen kommer användas 
mer och mer framåt och det är https://www.sportstiming.se/ 

IKHP:s egna tävling och Hallbys tävling använder numera detta systemet. Detta är ett helt 
fristående system och man behöver registrera sig som användare där med när man anmäler 
sig. 

 

Håll utkik på IKHP:s olika kanaler (Hemsida, facebook) för information om olika tävlingar. 

 


