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om tävling på väg med cykel 
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 Skickas till: 

sodermanland@lansstyrelsen.se 
 

 
 

 

    

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 sodermanland@lansstyrelsen.se 
    
Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet 
202100-2262 5051-8653 FE 98 

838 73  FRÖSÖN 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

 

Information  
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast fyra månader före dagen för 
arrangemanget. Karta med inritade sträckor för arrangemanget samt 
vägnummerförteckning ska bifogas som bilaga  
 
Ansökan är belagd med en ansökningsavgift om 2 300 kr. Beloppet sätts in på Länsstyrelsens 
bankgiro 5051-8661. Ange avsändare och tävlingens namn vid betalning. Om tävlingen berör 
fler än ett län är ansökningsavgiften 5 700 kr. 

 
Arrangör 

Klubb/förening Telefonnummer (dagtid) 

Utdelningsadress Mobilnummer 

Postnummer och ortnamn   E-postadress 

Ansvarig tävlingsledare (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) 

 
Information om arrangemanget 
Namn Form 

Datum och tid Antal funktionärer 

Beräknat antal startande  Förväntat publikantal 

 
Beskrivning av sträckor i samband med arrangemanget 
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Medgivande från vägens ägare 
Om tävlingen sker på en enskild väg krävs det att vägens ägare eller i förekommande fall 
vägsamfälligheten, lämnar sitt medgivande. Kravet gäller även om det inte finns behov av 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 

Medgivnade från vägens ägare finns och bifogas som bilaga 

Förslag till tillfälliga lokala trafikföreskrifter som behövs i samband med 
arrangemanget 

Uppgifter om säkerhetsorganisation samt sjuk- och lycksberedskap 

Inom vilka kommuner går tävlingen/uppvisningen. 

Övriga upplysningar av betydelse för länsstyrelsens prövning 

Kontaktperson för arrangemanget 
Namn Telefonnummer 

E-postadress

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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