
 

Enkle kjøreregler for turguider på sykkelturer i regi av SLF Lillestrøm og omegn 
 
1. All innsats fra turguider og andre frivillige medarbeidere i SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO, lokallaget) skal skje 
innenfor Vedtekter for Syklistenes Landsforening (SLF, organisasjonen), særlig sentrale Vedtekter for lokalt arbeid, 
samt lokallagets egne Vedtekter for lokalt arbeid i SLF Lillestrøm og omegn.  
 
2. SLF LOO ivaretar foreningens arbeid i sitt område (jf Vedtekter for lokalt arbeid i SLF Lillestrøm og omegn) og 
arrangerer i denne sammenheng regelmessig tematiske sykkelturer som fungerer som tiltak innenfor lokallagets 
satsingsområder og skal ellers bidra til bl a nettverksbygging, medlemspleie/ -rekruttering og økt sykkelandel/ 
sykkelglede. 
 
3. Turene ledes i utgangspunktet av to turguider fra SLF LOO. Turguide 1 har hovedansvar for arrangementet på 
veien av SLF LOO og leder arrangementet/ turen, dvs sykler først. Turguide 2 sykler sist og har særlig ansvar for at 
gruppa holdes sammen. På turer med mindre enn fem deltakere er det tilstrekkelig med én turguide fra SLF LOO som 
da avtaler med de andre turdeltakere hvem som skal sykle sist.  
 
4. På alle sykkelturer i regi av SLF LOO gjelder at den enkelte deltaker, inkl turguider, er selv ansvarlig for egen 
sikkerhet og deltar på eget ansvar. Det inkluderer også ansvaret for egen sykkel og eget utstyr. Men turguide 1 
og/eller 2 skal ha med pumpe og enkelt verktøy slik at mindre feil ev kan rettes før og under turen.  
 
5. Alle turguider fra SLF LOO får opplæring i turledelse og forplikter seg sammen med de andre turdeltakere til å 
følge regler for sykkelturer i SLF LOO samt andre gjeldende regler (trafikkregler, ev smittevernregler mm) som er 
publisert i den aktuelle turkatalogen. Dette dokumenteres ved at alle turdeltakere, inkl turguider, signerer 
deltakerlisten før turen starter. Turguide 1 leverer signert deltakerliste etter turen til styrelederen i SLF LOO. 
 
6. Ansvarlig turguide fra SLF LOO informerer muntlig om punkt 4-5 ovenfor og om planlagt rute før turen starter. Det 
informeres særlig om det er planlagt å sykle en rundtur der turen startes og avsluttes samme sted, eller om 
deltakere selv har ansvar for returreisen fra turens målområde (f eks på turer til Oslo). 
 
7. Turguider fra SLF LOO skal i utgangspunktet være styremedlemmer eller vanlig medlem av lokallaget. Andre 
syklister/ frivillige kan fungere som turguide 2. På felles turer med samarbeidspartnere må minst én turguide være 
fra SLF LOO. 
 
8. Sykkelturer i regi av SLF LOO publiseres i årlige turkataloger på organisasjonens/ lokallagets nettside. Katalogen 
omfatter individuelle turbeskrivelser og oversiktskart for alle sykkelturer samt informasjon om gjeldende rammer 
(turregler mm). Hver tur publiseres også som arrangement på Facebook. Turbeskrivelsen skal i utgangspunktet være 
utarbeidet av turguide 1 fra SLF LOO. Styreleder har ansvar for publiseringen på nettsiden og Facebook.   
 
9. Turbeskrivelsen gir informasjon om ruta/ turen og maks antall deltakere samt ev andre krav til deltakelse, 
påmelding mm. Ansvarlig turguide fra SLF LOO bestemmer hvem som kan bli med på turen, avhengig av 
påmeldinger, maks antall deltaker og ev andre krav rundt alder, sykkel, utstyr osv. Han/hun bestemmer også om 
turen ev må avlyses, f eks ved dårlig vær, oppmøte osv. 
 
10. Ansvarlig turguide fra SLF LOO skal kjenne til ruta og har syklet turen tidligere, helst kort tid før den aktuelle 
turen i regi av SLF LOO arrangeres. I utgangspunktet skal det ikke sykles andre veier enn det som er annonsert i 
katalogen. Dersom det oppstår uforutsette hendelser under turen så er det ansvarlig turguide fra SLF LOO som 
bestemmer om turen avbrytes, om det velges annen rute og/ eller om turdeltakere skal snu og sykle tilbake dit turen 
startet. 
 
Vedtatt på styremøte i SLF Lillestrøm og omegn, 24.03.21 
www.slfloo.com/about/vedtekter/ 
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