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Bulletin samt att ett officiella meddelande publiceras med information om 
att Bulletinen har uppdaterats. Nya regler och eventuella justeringar 

orsakade av tolkningsproblem införs i nästföljande utgåva av 
gemensamma regler, då skapas även en ny bulletin för nästa period.  

Ny text i denna utgåva är röd, understruken och gulmarkerad. 

Den senast publicerade versionen av bulletinen gulmarkeras. 
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Bulletin 1 
Publicerad: 2021-11-15 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 8.2.9      Prövning 

- Tävlingsledningen avgör om exponering/reklam på en bil följer 
ovanstående regler. 

- Reklam, som bedömts bryta mot ovanstående, ska klistras över eller 
döljas på annat sätt under hela tävlingen. 

 
Förtydligande: 
Denna regeltext är i väsentliga delar likadan som i Gemensamma regler 2021 
men har markerats som helt ny då den omplacerats i regelverket. 
 

 
2022-01-01 

 
G 8.2 och G 25.2       Exponeringsrättigheter 

- Alla rättigheter för exponering som ex. arenareklam, reklam på bilar, 
namnrättighet av tävlingar/klasser i kommersiellt syfte från 
biltävlingar anordnade av till SBF anslutna föreningar av Svenska 
Mästerskap (SM), Riksmästerskap (RM), Distriktsmästerskap (DM), 
Förbundsmästerskap (FM), Trophy, Cup, Serier eller Challenge 
tillkommer uteslutande SBF eller arrangör/promotor som har avtalad 
sanktion med SBF. 

 
Förtydligande: 
Med ”avtalad sanktion med SBF” avses att SBF har överlåtit dessa rättigheter 
till arrangör/promotor genom avtal. Denna regel avser endast tävlingar och 
serier med de statusar som anges i regeltexten. 
 

 
2022-01-01 

 
G 24.1       Arrangörens ansvar under tävling och träning 

- … 
- Om miljöstation finns, ska det i dess närhet finnas minst en (1) 6 kg 

handbrandsläckare, eller om miljöstation saknas, finnas minst en (1) 6 
kg handbrandsläckare lätt tillgänglig inom anläggningen. 

- … 
 
Förtydligande: 
Arrangören ska tillhandahålla minst en handbrandsläckare och finns en 
miljöstation inom anläggningen ska det alltid finnas en brandsläckare placerad 
vid denna. Denna regeltext avser Arrangörens ansvar, deltagares ansvar 
hanteras enligt respektive sportgrens tävlingsregler. 
 

 
2022-01-01 

TILL INNEHÅLL 
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Bulletin 2 
Publicerad: 2021-11-23 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 6.1       Vid service under tävling och träning  
 

Den tävlandes ansvar 
För tävlandes/teamens ansvar vid tävling och träning gäller minst följande: 

- … 
- Tät presenning, absorberingsmatta eller motsvarande skydd, ska 

alltid användas under tävlingsbil på alla 
idrottsanläggningar/serviceplatser/depåer. Absorberingsmatta ska 
vara väl synlig och inte placeras under plastgolv. 

- … 
 
Förtydligande: 
Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2.  
 

 
2022-01-01 

 
G 8.2 och G 25.2       Exponeringsrättigheter 

- Alla rättigheter för exponering som ex. arenareklam, reklam på bilar, 
namnrättighet av tävlingar/klasser i kommersiellt syfte från biltävlingar 
anordnade av till SBF anslutna föreningar av Svenska Mästerskap (SM), 
Riksmästerskap (RM), Distriktsmästerskap (DM), Förbundsmästerskap 
(FM), Trophy, Cup, Serier eller Challenge tillkommer uteslutande SBF 
eller arrangör/promotor som har avtalad sanktion med SBF. 

 
Regeländring: 
Publicerad regeltext ovan ändras till följande: 
 
G 8.2 och G 25.2       Exponeringsrättigheter 

- Alla rättigheter för exponering som ex. arenareklam, reklam på bilar, 
namnrättighet av tävlingar/klasser i kommersiellt syfte från biltävlingar 
anordnade av till SBF anslutna föreningar av Svenska Mästerskap (SM), 
Riksmästerskap (RM) eller Rikstävling (RIKS) tillkommer uteslutande 
SBF eller arrangör/promotor som har avtalad sanktion med SBF. 

 

 
2022-01-01 

TILL INNEHÅLL 
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Bulletin 3 
Publicerad: 2021-12-20 

Avser Gäller fr.o.m. 

 

G 7.2.1  Rutin för tester 
- ... 
- Tävlande, ansvarig ledare, mekaniker eller funktionär som genomgår 

alkoholtest och alkoholmätaren visar en alkoholkoncentration 
överstigande 0,1 mg/l utandningsluft (0,2 promille) ska diskvalificeras 
ur pågående tävling, träning eller uppvisning. Anmälan till 
förbundsbestraffning (G14) ska ske omedelbart inkluderat en begäran 
om avstängning under utredning. 

- ... 
 
Regeländring: 
Publicerad regeltext ovan ändras till följande: 
 

- ... 
- Tävlande, ansvarig ledare, mekaniker eller funktionär som genomgår 

alkoholtest och alkoholmätaren visar en alkoholkoncentration 
överstigande 0,2 promille ska diskvalificeras ur pågående tävling, 
träning eller uppvisning. Anmälan till förbundsbestraffning (G14) ska 
ske omedelbart inkluderat en begäran om avstängning under 
utredning. 

- ... 
 

 
2022-01-01 

TILL INNEHÅLL 
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Bulletin 4 
Publicerad: 2022-02-11 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 21.0 Funktionärer 

- ... 
- Det är inte tillåtet för ledamot i Förbundsstyrelsen, Nämnder, 

Sportgrensutskott, Kommittéer eller Arbetsgrupper att inneha 
promotoravtal i aktuell sportgren inom bilsporten, eller något av de 
obligatoriska chefsfunktionärsuppdrag som finns i den aktuella 
sportgrenen (domare eller tävlingsledare) vid mästerskapstävling på 
riksnivå. 

 
Regeländring: 
Publicerad regeltext ovan ändras till följande: 
 

- ... 
- Det är inte tillåtet för ledamot i Förbundsstyrelsen, Nämnder, 

Sportgrensutskott, Kommittéer eller Arbetsgrupper att inneha 
promotoravtal i aktuell sportgren inom bilsporten. Det är inte heller 
tillåtet att åta sig uppdrag som Förbundsdomare, Förbundstekniker 
eller Tävlingsledare vid mästerskapstävling på riksnivå i sportgren som 
denne representerar. 

-  
 

 
2022-02-11 

TILL INNEHÅLL 

  



Gemensamma Regler 2022-2024 - Bulletin 

Copyright © 2022-2024 Svenska Bilsportförbundet  Sida 8 av 12 

Bulletin 5 
Publicerad: 2022-03-15 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 21.0 Funktionärer 

- ... 
- Det är inte tillåtet för ledamot i Förbundsstyrelsen, Nämnder, 

Sportgrensutskott, Kommittéer eller Arbetsgrupper att inneha 
promotoravtal i aktuell sportgren inom bilsporten. Det är inte heller 
tillåtet att åta sig uppdrag som Förbundsdomare, Förbundstekniker 
eller Tävlingsledare vid mästerskapstävling på riksnivå i sportgren som 
denne representerar. 

-  
 
Regeländring: 
Publicerad regeltext ovan ändras till följande: 
 

- ... 
- Det är inte tillåtet för ledamot i Förbundsstyrelsen, Nämnder, 

Sportgrensutskott, Kommittéer eller Arbetsgrupper att inneha 
promotoravtal i aktuell sportgren inom bilsporten.  

- Avseende ledamot i förbundsstyrelse, sportgrensutskott, nämnder, 
arbetsgrupper eller kommittéer som åtar sig ett funktionärs-
/chefsuppdrag på mästerskapstävling (SM/RM) och där förbundet är 
tillståndsgivare ska alltid en eventuell jävsituation beaktas. I de fall ett 
Utskott utser förbundsfunktionär till mästerskapstävling, ska 
Utskottet alltid beakta eventuell jävsituation i och med de 
utnämningar som görs. Ärende där en juridisk instans, under 
utredning, inhämtar fakta i ett ärende avseende dokument, protokoll, 
regeltolkningar etc. hos ett utskott kan innebära en jävsituation. 
I dessa fall ska utskottet behandla ärendet utifrån att en jävsituation 
inte uppstår i de fall en ledamot i utskottet haft uppdrag på aktuell 
tävling. Berörd ledamot ska självmant eller på anmodan inte delta i 
utredning eller beslut som kan leda till att jäv uppstår. Att inte beakta 
en uppkommen jävsituation och undanröja alla tvivelaktigheter som 
kan uppstå i ett ärendes korrekta juridiska hantering kan medföra en 
förbundsanmälan och bestraffning. 

-  
 

 
2022-03-15 

TILL INNEHÅLL 
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Bulletin 6 
Publicerad: 2022-11-11 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 3.7 Övrigt 

- ... 
- Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar samma dag/datum, 

oavsett tävlingsgren, om inte respektive arrangör godkänt detta. 
 
Tilläggsregel: 
Publicerad regeltext ovan ges tillägg enligt nedan: 
 
G 3.7 Övrigt 

- ... 
- Tävlingsklasser med högst status äger företräde vid tidsbrist i 

tävlingens ordinarie tidschema. 
- Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar samma dag/datum, 

oavsett tävlingsgren, om inte respektive arrangör godkänt detta.  
 

 
2022-11-11 

 
G 20.4 Steg 4: Ansökan om tävlings- eller träningstillstånd 

- ... 
- För att förening ska beviljas tillstånd för träning krävs att en 

försäkringsavgift först har inbetalats till SBF. Träningstillståndet 
utfärdas av föreningens SDF. 

- ... 
 
Tilläggsregel: 
Publicerad regeltext ovan ges tillägg enligt nedan: 
 
G 20.4 Steg 4: Ansökan om tävlings- eller träningstillstånd 

- ... 
- SBF beviljar inte tävlingstillstånd om föreningens SDF har meddelat 

SBF att föreningen har förfallna skulder till sitt SDF. 
- För att förening ska beviljas tillstånd för träning krävs att en 

försäkringsavgift först har inbetalats till SBF. Träningstillståndet 
utfärdas av föreningens SDF. 

- ... 
 

 
2022-11-11 

TILL INNEHÅLL 
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Bulletin 7 
Publicerad: 2023-02-17 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 3.9 Mästerskapsstatus vid SM, JSM, RM och JRM 

- Ett mästerskap kan bestå av en enskild tävling eller en serie med flera 
tävlingar.  

- Respektive sportgrensutskott har till uppgift att utvärdera föregående 
års SM, JSM, RM och JRM innan mästerskapsstatusen förnyas.  

- Förbundsstyrelsen beslutar efter förslag om tilldelning av nya 
mästerskap med status SM, JSM, RM och JRM.  

- Mästerskapet med status SM, JSM, RM och JRM ställs endast in om 
det helt saknas anmälda deltagare vid anmälningstidens utgång för 
den enskilda tävlingen eller vid första deltävlingen i 
mästerskapsserien. 

 
Regeländring/Regeltillägg: 
Publicerad regeltext ovan ges tillägg enligt nedan: 
 
G 3.9 Mästerskapsstatus vid SM, JSM, RM och JRM 

- Ett mästerskap kan bestå av en enskild tävling eller en serie med flera 
tävlingar. 

- För att mästerskapspoäng ska delas ut krävs minst 10 deltagare (8 för 
juniorklasser). 

- Mästerskap tilldelas senast augusti året innan kommande säsong.  
- Respektive sportgrensutskott har till uppgift att utvärdera föregående 

års SM, JSM, RM och JRM innan mästerskapsstatusen förnyas.  
- Förbundsstyrelsen beslutar efter förslag om tilldelning av nya 

mästerskap med status SM, JSM, RM och JRM. 
- Uppnås inte lägsta antal deltagare på grund av force majeure, ex. vis 

vid sjukdom eller tekniska problem behåller tävlingen sin 
mästerskapsstatus. 

- Resultat från en finaltävling ska alltid räknas om sportgrensreglerna 
medger att resultatet från deltävling/-ar kan borträknas. 

- Det är tillåtet att slå samman flera klasser att tävla om samma 
mästerskapstecken. 

- Finns synnerliga skäl kan Förbundsstyrelsen tilldela mästerskapsstatus 
med kort varsel. Gäller beslutet ett mästerskap med RF-tecken (SM 
eller JSM) ska RF godkänna att mästerskapstecken får utdelas innan 
en tävling kan genomföras med mästerskapsstatus. 

- Mästerskapet med status SM, JSM, RM och JRM ställs endast in om 
det helt saknas anmälda deltagare vid anmälningstidens utgång för 
den enskilda tävlingen eller vid första deltävlingen i 
mästerskapsserien.  

 

 
2023-02-17 
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G 7.1 Doping 

- ... 
- Regler och bestraffning, WADA:s Dopinglista samt Röd-Gröna listan 

finns att läsa på: www.antidoping.se   
 
Justering av felaktig hemsideslänk: 
Målet för länk i publicerad regeltext har korrigerats till ovanstående som leder 
till den rätta hemsidan. 
 

 
2023-02-17 

 
G 8.1 TV, streaming, ljud, film, rörliga bilder, bilder 

- ... 
- Alla rättigheter till upptagning av foto, ljud, film och rörliga bilder i 

samband med av SBF sanktionerade tävlingar (med undantag för 
amatörupptagningar för personligt bruk) tillhör SBF. Så kallade 
livesändningar, ljud och/eller rörliga bilder, får endast publiceras på 
av SBF anvisad plats, idag www.sbfplay.se. Medgivande och tillstånd 
från SBF erfordras för att arrangör ska kunna upplåta rättigheterna 
vidare eller själva utöva desamma. 

- ... 
 
Justering av felaktig hemsideslänk: 
Länk i publicerad regeltext korrigeras enligt nedan. 
 
G 8.1 TV, streaming, ljud, film, rörliga bilder, bilder 

- ... 
- Alla rättigheter till upptagning av foto, ljud, film och rörliga bilder i 

samband med av SBF sanktionerade tävlingar (med undantag för 
amatörupptagningar för personligt bruk) tillhör SBF. Så kallade 
livesändningar, ljud och/eller rörliga bilder, får endast publiceras på 
av SBF anvisad plats, idag https://www.svenskbilsporttv.se/. 
Medgivande och tillstånd från SBF erfordras för att arrangör ska 
kunna upplåta rättigheterna vidare eller själva utöva desamma. 

- ... 
 
 

 
2023-02-17 

TILL INNEHÅLL 

 

  

http://www.antidoping.se/
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Bulletin 8 
Publicerad: 2023-04-09 

Avser Gäller fr.o.m. 

 
G 3.9 Mästerskapsstatus vid SM, JSM, RM och JRM 

- Ett mästerskap kan bestå av en enskild tävling eller en serie med flera 
tävlingar. 

- För att mästerskapspoäng ska delas ut krävs minst 10 deltagare (8 för 
juniorklasser). 

- Mästerskap tilldelas senast augusti året innan kommande säsong.  
- Respektive sportgrensutskott har till uppgift att utvärdera föregående 

års SM, JSM, RM och JRM innan mästerskapsstatusen förnyas.  
- Förbundsstyrelsen beslutar efter förslag om tilldelning av nya 

mästerskap med status SM, JSM, RM och JRM. 
- ... 

 
Regeländring/förtydligande: 
Publicerad regeltext ovan ges tillägg enligt nedan: 
 
G 3.9 Mästerskapsstatus vid SM, JSM, RM och JRM 

- Ett mästerskap kan bestå av en enskild tävling eller en serie med flera 
tävlingar. 

- För att mästerskapspoäng ska delas ut krävs minst 10 deltagare (8 för 
juniorklasser). 

- Mästerskap tilldelas senast augusti året innan kommande säsong.  
- Respektive sportgrensutskott har till uppgift att utvärdera föregående 

års SM, JSM, RM och JRM innan mästerskapsstatusen förnyas. 
Grundregeln är att det krävs minst 10 deltagare (8 för juniorklasser).  

- Förbundsstyrelsen beslutar efter förslag om tilldelning av nya 
mästerskap med status SM, JSM, RM och JRM. För tilldelning är 
grundregeln att det krävs minst 10 deltagare (8 för juniorklasser). 

- ... 
 

 

 
2023-04-09 

TILL INNEHÅLL 
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