
Velkommen til Flinki Sykkel-løyper!
Din nye venn Flinki vil lære deg mange 
kjekke triks og viktige regler når du 
sykler i trafikken.

F¯LG MED FLINKI !
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Nye spennende og utfordrende sykkel-
løyper like ved din skole.



”Eg e 11 år og e kjempeglae i å sykla. Derfor e det kjekt at eg 
kan ver på Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård. Eg har masse å 
fortella, men fyst og fremst ska eg informera deg koss Flinki 
kan hjelpa deg i trafikken når du e ude å sykle. Det e mange 
kjekke ting me kan gjørr på sykkelen. 

Eg bruge sykkelen kver dag te alt eg ska på. Dokkor ska snart 
få Flinkiløype på din skole. På de neste sidene her så kan du 
se og lese om någen av de øvelsane eg vil du skal prøva og 
øva på samen med någen voksne. Eg har masse å fortella deg 
men du kan og lesa merr om meg på www.flinki.no. 

Der e så masse kjekt ein kan gjørr på sykkelen og jo merr du 
øve jo tryggare og bedre bler du på sykkelen, og då blir det 
bare ennå kjekkare å sykla. Husk at de voksne og kan ver me  
og prøva seg på disse øvelsane. Klare du å slå mor di eller far din 
i å balansera lengst på sykkelen? Eller spurte du raskare enn din 
beste venn? 

Lær deg trafikkreglane og øv masse på oppmerksomhet når 
du e ude i trafikken sammen med någen voksne. Se   
www.tryggtrafikk.no. ”

HVA ER FLINKILØYPER

HER FINNER DU 
FLINKILØYPER!

SANDNES SYKKEL-  
OG AKTIVITETSGÅRD  

HEI EG E FLINKI

Sandnes har som mål at alle barneskolene skal få sin egen 
Flinkiløype innen våren 2021. Kartløsningen er utarbeidet av 
Sandnes kommune i samarbeid med Trygg Trafikk Rogaland.

Her finner du 7 skilter/ 
poster på trafikkbanen 
med spørsmål og øvelser 
hvor en kan øve trygt 
i «trafikken» sammen 
med noen voksne. 
Klarer du alle postene 
og svare riktig på alle 
spørsmålene?



Bremseøvelser
Klarer du å sladde/skrense på løs grus? Stå på pedalene, 
kroppsvekt plasseres fremover og i midten av sykkelen. Ta 
gjerne ut den ene foten til den siden du sladder så er det 
enkelt å sette den i bakken når du stopper. Veldig kjekt når 
du får det til. Klarer du å sladde helt rundt?

Tegn et stort 8 tall i grusen. Følg steken med forhjulet. Bruk 
bremsene aktivt for å kontrollere fart og balanse. Prøv også 
med 2 personer samtidig og se hvem som klarer å følge 
streken med minst mulig fart.

FERDIGHET PÅ SYKKEL

De to viktigste ferdighetene som kreves for å bli god og 
trygg på sykkelen, er god bremseteknikk og god balanse. 
Disse ferdighetene blir en raskt mye bedre på dersom en 
øver og da blir det enda kjekkere å sykle. Du kan finne 
mange ulike bremse- og balanseøvelser på www.flinki.no. 
Her er noen øvelser du kan prøve på sammen med venner, 
søsken eller mor og far.

Bremse i nedoverbakke:
             Øv på å bruke begge 

bremsene samtidig når 
du skal bremse helt 

opp og stoppe 
nederst i bakken. 
Øv først med 
sakte fart så kan 
du øke ettersom 
en føler seg 

trygg. Viktig å 
få kroppsvekten 

bakover på 
sykkelen slik at en 

ikke går over styret når  
 en bremser opp brått.

Balanseøvelse:
Lag to parallelle 
streker med ca 30 
cm avstand (10-
15 m lange). 
Trø sakte 
mellom 
strekene 
uten å 
komme 
borti. Først 
med begge 
hender på 
styret, så kun med
en hånd på styret. Jo 
saktere en trør, jo vanskeligere blir øvelsen.

FERDIGHET PÅ SYKKEL



Ringeklokke
For- og bakbrems

Lys foran når 
det er mørkt

Rød refleks bak

Refleks på 
pedaler

Lys bak når 
det er mørkt 

KRAV TIL 
SYKKELEN

DE 8  
SYKKELVETT-
REGLER

Sykkel er definert som kjøretøy i 
Trafikkreglene, og det stilles en del 
krav til sykkelen. 

SMARTE SYKLISTER…
-  er synlige i trafikken
-  gir tydelige tegn 
-  ser andre trafikanter  
 inn i øynene                           
-  lytter til trafikken,  
 ikke musikken            
- venter på grønt
- gir fotgjengerne førsterett på fortauet
- bruker lys i mørket
- bruker hjelm

Lag en startstrek i grusen og en målstrek ca 20 meter 
lenger borte. Alle starter samtidig. Det er ikke lov å ta fot 
i bakken og ikke lov å trø motsatt vei. Nesen må peke 
mot målstrek. Bruk bremsene aktivt og stå mest mulig og 
balanser på samme sted. Den som passerer målstrek sist 
har vunnet denne balanseøvelsen. Fint om du utfordrer 
mor eller far på denne øvelsen.

FERDIGHET PÅ SYKKEL

Den som kommer sist til mål vinner. 
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”Kryss av de dagene du bruge sykkelen ud året og bli me i 
trekningen om ein nye sykkel te ein verdi av kr. 5000.  
Ta bilde av kalenderen og send til dahleflesja@tryggtrafikk.no 
innen 15. januar 2021. Alle som sender inn utfylt kalender får 
tilsendt Flinki- klistermerke og Flinki- refleks.”

 Navn:

 Adresse:

Telefon:

 
Lykke til!   hilsen Flinki

Flinkis konkurranse 2020

Har du ønske om en aktivitet og familiedag på Sandnes Sykkel- 
og aktivitetsgård eller ønsker du at det skal komme en Flinki- 
løype rundt din skole, kontakt din lærer eller Gunn-Rita i Trygg 
Trafikk Rogaland (dahleflesja@tryggtrafikk.no) 

www.flinki.no
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November Desember
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September
 Mandag     tirsdag   onsdag torsdag fredag lørdag søndag

Oktober
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Kor møye sykle du?
”Kjekt hvis du gjørr sånn som meg…
sykle litt kver dag. Eg øve for å bli bedre  
og tryggare på sykkelen. Husk alltid å ta  
me ein voksen når du ska øva i trafikken.”

 Skole:

 Alder:


