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Copyright © 2019 Svenska Bilsportförbundet 
Alla regelverk utgivna av SBF samt publicerad information antingen tryckt eller på SBF.se skyddas av lagen om upphovsrätt. 
Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet.  
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Bilaga till G 7.3 Licenser 
Återgivningen av färg och form kan avvika vad gäller nedanstående exempel samt att uppgift om Innehavaren samt 
eventuell behörighet tillkommer på alla licenser. Innehavaren av någon av nedanstående licenser ska äga full kännedom om 
gällande reglementen samt förbinder sig att följa dessa. Licensinnehavaren är försäkrad genom SBF. Digital licens som har 
skrivits ut från LoTS kan ha en viss avvikelse i form och uppvisas 
 
7.3.1 Funktionärslicens 
Licensen gäller för uppdrag vid tävling med sanktion av SBF.  
A-licens har tilläggstexten ”Fri Entré till Publikplats” på licensens baksida. 
 

Framsida Baksida 

  
 
7.3.2 Bilsportlicens Debutant 
Licensen gäller vid Nationell träning och tävling med sanktion av SBF. 

Framsida Baksida 

  
 
7.3.3 Bilsportlicens Enkel 
Licensen gäller vid Nationell träning och viss tävling med sanktion av SBF. 

Framsida Baksida 
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7.3.4 Bilsportlicens Nationell 
Nationell licens gäller som tävlings- och anmälarlicens vid Nationell träning och tävling med sanktion av SBF, samt vid 
Nationell tävling arrangerad inom EU enligt FIA:s eller CIK:s regler för detta.  
Licensen gäller även som Generellt Starttillstånd (General Starting Permission) vid de tävlingar den är avsedd för. 
 

Framsida Baksida 

  
Framsida Baksida 

 

Tävlande som har ansökt om att få bli professionell förare, enligt FIAs regler för detta, och fått ansökan godkänd har ett 
tillägg i sin licens med en EU-flagga (se bild nedan). 

Framsida Baksida 

  

 
7.3.5 Bilsportlicens Internationell 
Internationell licens gäller som tävlings- och anmälarlicens vid Internationell tävling i Sverige med sanktion av SBF eller vid 
Internationell tävling utanför Sverige med sanktion av FIA eller CIK.  
Licensen gäller även som Generellt Starttillstånd (General Starting Permission) vid de tävlingar den är avsedd för. 

Framsida Baksida 

  

Tävlande som har ansökt om att få bli professionell förare, enligt FIAs regler för detta, och fått ansökan godkänd har ett 
tillägg i sin licens med en EU-flagga (se bild nedan). 

Framsida Baksida 
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7.3.6 Medical Card (Medical Certificate of Aptitude) 
Medical Card utfärdas i samband med uttag av Bilsportlicens Internationell.  
Godkänd hälsokontroll krävs. 
 

 Framsida Baksida 

  

 

Tävlande som har ansökt om att få bli professionell förare, enligt FIAs regler för detta, och fått ansökan godkänd har ett 
tillägg i sitt medical card med en EU-flagga (se bild nedan). 

 Framsida Baksida 

  

7.3.7 Nationell anmälarlicens för Team eller Företag 
Licensen gäller som kommersiell anmälarlicens vid nationella tävlingar och ska uppvisas vid varje tävling där 
kommersiell anmälare angivits i anmälan. 

 Framsida Baksida 

  

7.3.8 Internationell anmälarlicens (Entrant’s Competitor Licence) 
Licensen gäller som kommersiell anmälarlicens vid internationella och nationella tävlingar och ska uppvisas vid 
varje tävling där kommersiell anmälare angivits vid anmälan. 

Framsida Baksida 
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7.3.9 Entrant’s licence (för ansvarig ledare) 
Licensen gäller för ansvarig ledare till omyndig Kartingförare vid tävling med sanktion av CIK. 

 

Framsida Baksida 

        

 
7.3.10 Ansvarig Ledare 
Licensen gäller för ansvarig ledare till omyndig förare vid tävling i de grenar som använder detta. 

  

Framsida Baksida 
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7.3.12 Prova Bilsport licens 
Licensen är giltig enligt vad som anges i nedanstående exempel av licensen. Köps av/från arrangerande förening. 
Licensen kommer att upphöra i pappersform efter 2019 och en ny digital lösning kommer att finnas istället från 1 januari 
2020. 
Licensen är endast giltig med SBFs prägling (hålslagning). 
 

 

 

Förening som har kvar Prova På-licenser kan använda dessa t.o.m. 2019 enligt Gemensamma regler för Prova Bilsport 
licens. 

 

 

 


