
 

 
  

 
 

Cykelguidning i 

praktiken (grundkurs) 

 

X  
 

 

För dig som vill utvecklas som cykelguide och få en 

orientering i viktiga, grundläggande kunskaper 

 

    08-640 96 56  info@swedenbybike.com 
  

    Följ oss även på Facebook, Twitter och Instagram 

  

Efterfrågan på cykelguider ökar i Sverige. Inte minst när det gäller stigcykling/mountainbike. 
Det är ett ansvarsfullt uppdrag som ställer stora kunskapsmässiga krav på guiden. Cykling på 
stigar i skogen innebär risker som ska bedömas och det behövs kunskaper om första-hjälpen-
insatser. Det gäller att ta hänsyn till markägare och man ska kunna hantera en grupp med 
individer på olika kunskapsnivåer.  

Kursen bygger på gedigen personlig erfarenhet av att leda grupper som cykelguide i 
mountainbikesammanhang. Det handlar om hur man utövar värdskap, vad man absolut inte 
ska göra, vilken utrustning som behövs. Ett annat viktigt redskap som cykelguide är 
kunskaper om regler och allemansrätt. Sedan ska deltagarens upplevelse ramas in av en 
berättelse. Den här kursen ger dig en bra grund och hjälper dig lyfta ditt guidande en nivå.  

 

Kursinnehåll 

 Vad förväntas av en bra cykelguide? 

 Vad är speciellt med att vara cykelguide 
längs vägar med blandtrafik och i skogen? 

 Värdskap, pedagogik och hur jag förhöjer 
upplevelsen genom mitt berättande 

 Hur många kan jag ha i en grupp? 

 Riskbedömning, hur gör jag en 
säkerhetscheck?  

 Hur hanterar jag deltagare som ligger på 
olika nivåer rent kunskapsmässigt? 

 Vad säger lagarna om att vistas i skog och 
mark med din cykel?  

 Vad ska jag ha med mig på turen? 

 Kort om Första-hjälpen 
 

Målgrupp 

Du som vill utvecklas som cykelguide och få en 

orientering i viktiga, grundläggande kunskaper 

inom området.  

När och var: 21 november 2019 kl 10-16, Västerås  

Hem till Gården, Slånbärsgatan 13. Grundkursen 

innebär inga moment med cykling för deltagarna. 
 

Kostnad: 3 800 kr exkl moms. Fika, lunch, 

dokumentation och kursintyg ingår i priset. 
 

Anmälan: Via e-post info@swedenbybike.com 
 

Föreläsare Katarina Rönnbacka Nybäck: har stor 

erfarenhet av att arbeta med cyklister som kunder. 

Hon är främst inriktad mot mountainbike och har 

arbetat med bland annat läger, guidning, och 

kursverksamhet i olika former. Katarina har sedan 

2011 jobbat med att utveckla cyklingen i Region 

Örebro län till Sveriges största cykelområde, 

Bergslagen Cycling. 
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