Bilsport Online
För att kunna logga in på BS Online behöver du en e-postadress och ett lösenord.
Skicka ett e-postmeddelande med ditt personnummer till licens@sbf.se
När vi har lagt in din e-postadress kan du själv enkelt beställa ett lösenord via vår hemsida.
Som klubbadministratör kan du: Registrera vilka medlemmar som har betalat medlemsavgiften, och vilket datum.
Ta fram medlemslistan i excelformat.
Sätta eller häva spärr. Då du häver en spärr eller godkänner en uppklassning skickas automatiskt
ett e-postmeddelande till Licensavdelningen.
Du kan dessutom söka fram:
Vilka medlemmar som har vilande licens (i 4 resp. 5 år).
Vilka medlemmar som har en viss tävlingsgren.
Vilka funktionärer klubben har.
Prova På-licens
Licensen köps av utövaren via BS Online eller hos er som arrangerande klubb.
Vill du beställ Prova På-licenser i egenskap av arrangör, gör det i tid, senast 10 dagar innan arrangemanget.
Prova På-licensen kan användas vid:
* Prova På bilsport (även medåkare).
* Enkla Tävlingsformer.
* Prova På som kartläsare i nationella Rally-, RS- och Bilorienteringstävlingar.
* ”Kändisheat”. I ett sådant heat deltar endast personer med viss erfarenhet av
bilsportävlande
Det är inte tillåtet att tävla med Prova På-licens (undantag: Prova På som kartläsare i nationella Rally-, RS- och
Bilorienteringstävlingar, 1 tävling/år).
Prova På Rekrytering
Licensen avser helt arrangemang (dvs. gruppförsäkring för deltagarna). Avser arrangemanget flera grenar krävs gruppförsäkring
för respektive gren.
Avgift: 5 000 kr för arrangemang med obegränsat antal deltagare. 2 500 kr för arrangemang med max 50 deltagare.
Gör så här:
Sätt in 5 000 kr eller 2 500 kr på bankgironummer 811-9265, senast 10 dagar innan arrangemanget.
Betalningsmeddelande: Klubbnamn, eventdatum (ÅÅMMDD).
Skicka följande uppgifter till licens@sbf.se: klubbnamn samt telefonnummer och e-postadress till kontaktperson.
När betalningen har inkommit får ni en bekräftelse via e-post.
Efter genomfört Prova På-arrangemang ska deltagarlista fyllas i, blankett finns att hämta under Blanketter på hemsidan. Listan ska
vara inskickad till licens@sbf.se inom 14 dagar efter avslutat arrangemang.
Licensansökan
Då du signerar en ansökningsblankett bekräftar du att personen har giltigt medlemskap i din klubb. Vi registrerar aldrig ansökningar
som saknar godkännande från klubb.
Signerar du en uppklassningsansökan intygar du att uppklassningen har kontrollerats.
Vid ansökan om Rally, Co-driver eller Kartläsare ska LABC-kurs och körkort kontrolleras.
Vid ansökan om Folkrace ska körkort kontrolleras (om personen är körkortsinnehavare och därmed inte har kört någon
debutanttävling).
Tävlingslicens kan endast utfärdas i en klubb. Har personen redan licens i annan klubb kan du inte godkänna ansökan förrän
klubbyte har skett.
Klubbyte
Vid klubbyte skall både den nuvarande och den nya klubben skriva under blanketten.
Anmälan om klubbyte fordras även om licensinnehavaren inte har löst ut sin licens på ett tag.
Spärr inför kommande säsong
Du sätter resp. häver spärr via Bilsport Online
Spärrad medlem får inte ut nästa års licens förrän ni har hävt spärren.
Vi får ett automatiskt meddelande när en spärr hävs.

