Hur du ansöker om UCI-ID och tävlingslicens hos Svenska Cykelförbundet, SCF.
Vem kan ansöka om licens?
Cyklist, om du:
 är medlem i en SCF-ansluten förening/klubb, exempelvis SMK Uppsala BMX.
 är inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline och har fått ett Idrotts-ID, IID.
 har en korrekt epostadress i IdrottOnline.
 har ett UCI-ID.
Vad är ett UCI-ID?
Säsongen 2017 införde UCI ett personligt ID-nummer, en unik elvasiffrig kod som kommer att vara
knuten till den personliga tävlingslicensen. UCI-ID ska alltid användas vid anmälan till tävling.
Hur får jag ett UCI-ID?
Gå till scf.se på webben och scrolla längst ner på sidan. Klicka på Tävlingslicens, chip och försäkring.
Där finns ett ansökningsformulär för UCI-ID.
Via ansökningsformuläret lägger du in dina uppgifter så ordnar SCF ditt UCI-ID. Det tar upp till 5-10
arbetsdagar för hantering innan du har UCI-ID på plats i swecyclingonline.se
OBS! Ingen bekräftelse skickas ut när UCI-ID är på plats, logga in efter ovan tidsperiod och hitta ditt
UCI-ID.
Ansök om licens
Om din förening har registrerat dig i sitt medlemsregister – med de uppgifter som krävs, så ska du
kunna logga in i swecyclingonline.se för att ansöka om licens.
Logga in uppe i det högra hörnet. Obs! Viktigt att du anger samma epostadress som är registrerad i
föreningens medlemsregister. Klicka på ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare” så
skickas ett mejl till den registrerade epostadressen för att skapa ett unikt lösenord. (ibland hamnar
dessa mejl i skräpkorgen, får du inget mejl alls, mejla till kansli@scf.se).
Logga in med de nya inloggningsuppgifterna. Nu ska du se en ikon med ditt namn längst upp till
höger på skärmen. Klicka på namnet och välj ”licenser”. Följ instruktionerna. Mer information om
hur du ansöker om licens: scf.se/Tävlingslicens, chip och försäkring.
Varför tävlingslicens?
En tävlingslicens är en ID-handling som berättigar dig att delta på tävlingar sanktionerade av SCF och
UCI. Med licensen följer även en försäkring. Försäkringen innebär att cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från
sina cykelaktiviteter.
Mer information: scf.se

