
 

Cykelbane
Opstillings -  
og brugsvejledning



Sammen om sikker trafik

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og 
mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Cykelbanen består af
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2 fodstykker med sokler
10 lodrette stænger, 177 cm
5 tværstykker 
5 hængestænger, 110 cm
2 portstænger med fod
1 overligger til port
1 tværstang til stop
10 ringe med kæder
25 små kegler og 2 store kegler
2 runde måtter i naturgummi
STOP-måtte i naturgummi
START-måtte i naturgummi
Brædder til vippe
2 vejledninger

Pakning af cykelbane
Pak aluminiumdelene i de tre trækasser med det grå, sorte og hvide håndtag.

Sort håndtag: Læg delene med de sorte ender i kassen med det sorte håndtag. Læg de korte 
stænger i bunden og de lange øverst.

Gråt håndtag: Læg delene med grå ender i kassen med det grå håndtag. Læg de 10 lige og 
lange stænger i to lag i bunden. Læg derefter de sidste fire dele  
i midten af kassen. 

Hvidt håndtag: Læg de to dele med hvide ender i kassen med det hvide håndtag. 

Plastikkasse: Læg kegler, ringe og opstillings- og brugsvejledning i kassen. 

Rør: Rul måtterne og læg dem i røret.



START

STOP

m
in

  2
0

 m

min 10 m

 1,2 m

Side 2

12

3

46

7

5

8

9

10



Cykelbaneopstilling
Opstilling til øvelserne 3,  4 og 6
 (se side 2 og 4)

1)  Tag de to dele med hvide ender (A) fra kassen med 
det hvide håndtag og fold dem ud, så de ligger pa-
rallelt med hinanden med ca en meters mellemrum. 

2)  Tag to stænger med de grå ender (B) fra kassen med 
det grå håndtag og sæt dem lodret på (A).

3)  Få din hjælper til at tage en af de fem længste 
dele med sorte ender (C) fra kassen med det sorte 
håndtag og sæt den vandret øverst på de lodrette 
stænger, så der dannes en port.

4)  Hæng en af de korte stænger med sort ende (D) på 
den krog, der sidder på den vandrette stang (C). 

5)  Fortsæt på samme måde med de sidste 4 porte. Vær 
opmærksom på, at stængerne (C) placeres med en 
krog til (D) til skiftevis højre og venstre.

6)  Afslut med at hænge kæderne med ringe (E) på 
ydersiden af alle portene.

Cykelbanen er et redskab til at gøre ele-
verne til bedre cyklister. En sikker cyklist 
skal kunne:

  holde balancen ved igangsætning og stop 

  give signal uden at slingre 

  orientere sig uden at ændre køreretning

  styre cyklen i svære situationer

Det er netop nogle af de færdigheder, eleverne træner 
på cykelbanen. For først når vi  behersker alle disse 
færdigheder, kan vi bruge vores fulde opmærksomhed 
på det vigtige – nemlig trafikken. 

På side 5 finder du et forslag til pointberegning ved gennemførelse af banen. 
Pointberegningen er lavet næsten som i cyklistprøven, hvor eleven starter med at have 250 point og så mister 
ti point for hver fejl, der laves.  Du kan downloade et pointskema på www.sikkertrafik.dk/cykelbane.dk

Banen kan bruges i forbindelse med cyklistprøven for  
6. klasse, og er også velegnet i færdselsundervisningen 
i 4. og 5. klasse. Brug den også gerne i idrætsundervis-
ningen eller emneuger.

  Anbefales for 4.-6. klasse. 

    Den kan stilles op ude og inde.

    Banen fylder minimum 10 x 20 meter. Se side 2. 

   Cykelbanen består af ti forskellige øvelser, der hver 
især udfordrer elevernes koordinations- og balance-
færdigheder på cykel. 

  Det tager ca. 3 minutter at køre banen igennem. 

  Det tager ca. 15 - 30 minutter at sætte banen op.
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Side 3

Hvorfor og hvordan - en cykelbane



1   Første øvelse er et brat højresving om en rund måtte.

2   Et brat venstresving om en rund måtte.

4    5 ringe berøres eller pilles ned. Det er betydelig 
sværere at pille dem ned. 

6    5 ringe berøres eller pilles ned.

7    Ligeud-kørsel på måtte.

9   Kørsel igennem port med krop nedbøjet over styret.

5    Slalom-kørsel imellem 5 kegler.

8     Kørsel over vippebræt.

3    Slalom-kørsel gennem metalstativ. Stængerne, 
der hænger, må ikke berøres.

10    Afsluttende stop med forhjulet helt inde på måtte 
og uden at vælte pinden ned. 

Side 4

Gennemgang af de 10 øvelser



 Der gives 10 strafpoint, hver gang foden sættes ned 
og berører gulvet/asfalten.

1   Et brat højresving omkring en rund måtte. 
  10 strafpoint for hver fejl for hver gang måtte 

og/eller kegler røres. 

2   Et brat venstresving omkring en rund 
måtte. 
10 strafpoint for hver fejl for hver gang måtte 
og/eller kegler røres. 

3   Slalom-kørsel gennem et metalbur med 
nedhængende stænger. 
10 strafpoint for hver stang der berøring.

4   5 ringe pilles ned med højre hånd. 
10 strafpoint for hver ring, der ikke pilles ned 
eller berøres. 

5   Slalom-kørsel mellem 5 kegler. 
10 strafpoint for hver berøring.

6   5 ringe pilles ned med venstre hånd.  
10 strafpoint for hver ring, der ikke pilles ned 
eller berøres. 

7   Ligeud-kørsel på lang og smal måtte.  
10 strafpoint for at køre uden for måtten.

8   Vippebræt – kørsel over vippebræt. 
10 strafpoint for at vælte ned og/eller stoppe.

9   En port – skal passeres med kroppen bøjet 
ned over styret.  
10 strafpoint for berøring af porten.

10   Stop med forhjulet helt inde på stop-måt-
ten uden at vælte pinden ned. 
10 strafpoint for ikke at standse helt inde på 
måtten og/eller at vælte pinden ned.
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Cykelbane - pointskema

Sammen om sikker trafik
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Tid: 

Ca. 3 minutter pr. elev  

– der kan kun være en elev på banen ad gangen

Konkurrence: 

Såfremt der konkurreres om at blive den bedste, 

kan de elever, der får flest point, afslutningsvis 

køre på tid, for at få en afgørelse.

Personale:
Foruden den lærer, der skal lede prøven, bør der 
være en hjælper (evt. elever), som skal hænge 
ringe op imellem hver prøve. Læreren, der leder 
prøven, følger eleven rundt ved de forskellige 
øvelser.

Pointberegning
Hver deltager starter med 250 point

Pointskema kan downloades på 
sikkertrafik.dk/cykelbane

Side 5

http://www.sikkertrafik.dk/cykelbane

