
Hvordan	  tegne	  Sykkellisens	  for	  2015	  
	  
Alle som sykler BMX selv ansvarlige for å tegne sykkellisens i 2015. 
 
Hva er en Lisens: En sykkellisens kreves for å kunne delta på BMX-løp, både i 
Norge og internasjonalt. I tillegg sikrer lisensen at BMX-rytteren er dekket av en 
ulykkesforsikring. Alle BMX-ryttere, fra og med 6 år, må tegne lisens. En trenger 
ikke tegne lisens for ryttere under 6 år. 
 
Hva koster en lisens: Kostnaden for en lisens er avhengig av alder og kjønn (6-9 år 
er gratis, men den må allikevel tegnes) og prisen starter på noen få kroner for de 
yngste rytterne. 
 
Tidsfrist: Alle må tegne lisens så snart som mulig for å være dekket av 
ulykkesforsikringen samt kunne stille på løp. 

Hvordan	  tegne	  lisens:	  
	  
Hadde du lisens i 2014 ? 
 
Tegnet du lisens i 2014 så skal du ha mottatt en E-post tidligere i år med tittel 
”Sykkellisens 2015” fra Thomas Dahlsrud i NCF med instruksjoner om hvordan en 
enkelt tegner lisens basert på informasjon registrert tidligere. Her kan en også 
bestille lisensbevis (”plastkort”) som kan være aktuelt for ryttere som konkurrerer 
nasjonalt eller internasjonalt. 
 
Er det første gang du skal tegne en sykkellisens ? 
 
Det er svært enkelt å tegne/kjøpe en lisens. 
 

1. Gå til nettsiden https://reg.eqtiming.no/SykkelLisens 
 

 
 

2. Fyll inn fødselsdato og velg "Mann" eller "Kvinne" og klikk "Videre 
 



 
 

3. Klikk på foreslått lisenstype (vil være basert på oppgitt fødselsdato/kjønn 
tidligere) 
 

 
 

 
4. Fyll inn personalia på rytter og klikk "neste". Betalingsinformasjon vil skje til 

den E-postaddresse som angis her, så husk angi en E-post adresse som du 
benytter. Her kan en også bestille lisensbevis (”plastkort”) som kan være 
aktuelt for ryttere som konkurrerer nasjonalt eller internasjonalt.



 
 

5. Sjekk at informasjonen er korrekt, huk av for å godta betingelsene og klikk 
"Fullfør kjøp" 
 

 
 

6. Du vil deretter få en e-post med betalingsinformasjon. Husk å betale så snart 
som mulig for å unngå å være uten forsikring på trening og for å kunne stille 
på løp. 

 


