
Cykel-utmaning 
Cykla varje dag till och från skolan för att  

värna om miljön och din hälsa. 
 

Fyll i listan i klassen tillsammans varje dag. 

Alla som antar  

utmaningen får en  

reflex att piffa upp 

sin cykel med! 

OBS! Kom ihåg  

hjälmen! 



Övning 2  
Balanscykling mellan hinder 

 

Markera en bana av valfri längd med hjälp 
av ett antal koner, stenar eller liknande, 

där två koner läggs bredvid varandra  
med varierande avstånd.  

 
Bredden mellan konerna kan varieras 

mellan 10 till 45 centimeter beroende på 
önskad svårighetsgrad.  

 
Du ska sedan cykla genom banan utan att 
röra någon av konerna, stanna eller sätta 

ner en fot.  

Övning 4  
Uppsikt bakåt 

 
Markera en 15 meter lång bana. Banan 

ska vara 50-70 centimeter bred  
beroende på svårighetsgrad.  

 
Du ska sedan genom tydliga  

huvudvridningar ha uppsikt bakåt,  
växelvis tre gånger över vardera axeln. 
Under cyklingen får man inte beröra  

någon av linjerna,  
stanna eller sätta ned en fot.  

Övning 3  
Cirkelcykling 

 

Markera en cirkel med en diameter av 3 
meter och en infartssträcka av 1 meter.  

 
Cykla in genom öppningen och sväng runt 

1-3 gånger i cirkeln utan att beröra  
cirkellinjerna, stanna eller sätta ner en 

fot. Cykla därefter ut genom  
öppningen igen.   

Övning 1  
Cykla långsamt 

 

Mät upp en 15 meter lång bana och  
markera den med kritor eller rep på  

vardera sidan. De första 5 meterna är en 
provbana där ni får möjlighet att känna på 

balansen. De  
följande 10 meterna ska du cykla så  

långsamt det bara går.  
 

Om man vill kan göra det till en tävling 
där man tar tid. För att få godkänt krävs 

det att man cyklar utan att sätta ner  
en fot i marken och man får heller inte 

vidröra strecken/repen vid sidorna.  

Till dig som förälder... 
Här får du tips på övningar ni kan träna på tillsammans för få 

barnet att bli en bättre cyklist. En film om övningarna finns på 

fritidsavdelningens materialbank:  
https://www.malax.fi/fritid/idrott/materialbank-for-rorelsegladje  

Kom ihåg hjälmen! 



Cykelvård 
Cykeltvätt:  

En ren cykel fungerar bättre. Smuts och lera stör lätt 

både växel- och bromsfunktionerna. Det här är en 

grundlig rengöring.  

Ta för vana att hålla din cykel ren genom att 

regelbundet spola av den med vatten och se till att 

däcken är fyllda och kedjan är smord. 

1. Börja med att spola av hela cykeln med vatten 

för att få bort lera och smuts.  

2. För smutsiga/oljiga ställen såsom kedja och 

kugghjul behöver ofta någon effekttvätt. 

Fråga mamma eller pappa om ni har någon sådan eller annat fettlösande (t.ex. diskmedel).  

3. Fråga hemma om du får ta en gammal disk- eller tandborste. Använd den för att borsta rent 

kugghjul, kedja och nav.  

4. Skölj av avfettningen så fort du borstat igenom kedja och kugghjul. Din kedja ska vara blank 

och ren.  

5. Tvätta sedan hela cykeln med t.ex. bilschampo. 

6. Ser det rent och fint ut torkar du av cykeln med en ren trasa och smörjer rörliga delar. En 

droppe olja i varje länk på kedjan och en droppe där vajern går in i sitt hölje.  

 

Vår-service 

När cykeln är tvättad är det dags för vår-service.  

1. Ställ sadelhöjden  

 Rätt höjd på sadeln är viktigt. Många barn brukar ha sadeln för lågt ställd och då är 

det tungt att trampa. När du sitter på sadeln och har foten i lägsta läget skall benet 

vara nästan rakt.  

 Din cykel kan ha ett snabblås  (du inte behöver något verktyg för att höja och sänka 

sadeln), eller så behöver du en skiftnyckel, - fast nyckel/blocknyckel eller - insex-

nyckel. 

2.  Smörj kedjan 

 Kedjan behöver hållas smord så att den inte blir torr och rostar. Se först till att den är 

helt ren. Det kan vara bra att vara två så att en kan hålla upp kakhjulet från marken. 

 Droppa sedan olja på kedjan samtidigt som du vevar på pedalerna med den andra 

handen. Torka sedan bort överflödig olja med en trasa. 

3. Justera växlarna 

 Det finns många olika växlar. För att justera växlarna på din cykel kan du söka på 

youtube för att hitta info om just dina växlar. 


