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BT 1 BESTÄMMELSER TÄVLINGSLICENSER 
BT 1.1 Tävlingslicenser 
BT 1.1.1 Allmänt 
Varje deltagare i tävling, träning och uppvisning ska inneha giltig tävlingslicens som ska kunna uppvisas för 
arrangör vid förfrågan, kvitto för betald licens gäller inte som licens. 
Samtliga nedanstående licenser innefattar olycksfallsförsäkring. 
För att erhålla en tävlingslicens krävs medlemskap i en SBF-ansluten förening. 
Tävlingslicens utfärdas endast i en förenings namn, oavsett hur många föreningar innehavaren är medlem 
i, eller om licensen omfattar flera sportgrenar. Den som även har funktionärslicens behöver inte ha denna 
utfärdad i samma förenings namn som tävlingslicensen. 
Licenser är endast giltiga när fastställd licensavgift är betald via LoTS eller appen Svensk Bilsport. 
Den som ansöker om licens erhåller en licens i LoTS som innehavaren själv kan välja att visa i appen Svensk 
Bilsport eller skriva ut från LoTS.Innehavaren kan via LoTS, mot en administrativ avgift, även beställa sin 
licens på en plastbricka. 
Licens till tävlande under 18 år utfärdas efter skriftligt medgivande av förälder/förmyndare som samtidigt 
godkänner följande text: 
”Jag godkänner, i egenskap av vårdnadshavare/förmyndare för sökanden, att licens får utfärdas och att 
det samtidigt medför ett medgivande för tävlande inom den sportgren som licensen avser. I det fall det 
finns delad vårdnad intygar jag att den andre vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Jag har kunskap om 
reglerna för tävlingsverksamheten och det ansvar det innebär”. 
För mer detaljerade regler för tävlingslicenser se respektive sportgrensregler. 

BT 1.1.2 Avgifter 
För aktuell avgift se https://www.sbf.se/vartforbund/Styrandedokument/Avgifter/. 
Om utökning, föreningsbyte eller uppklassning sker innan licensavgift för innevarande år är betald 
tillkommer ingen extra avgift. Licensavgift för junior gäller t.o.m. kalenderår föraren fyller 18 år, under det 
året uttas inga extra avgifter för eventuell utökning, uppklassning, dubblett eller föreningsbyte. 

BT 1.2 Utbildning 
Genomförs av godkända utbildare, utsedda av respektive SDF eller sportgrensutskott. 
Respektive sportgrensutskott bestämmer utbildningens omfattning och innehåll. 
Vid utbildning för tävlingslicens ska varje deltagare erhålla regler för den aktuella sportgrenen av 
utbildningsanordnaren. 
Ansökan om tävlingslicens ska alltid ske på SBF:s ansökningsblankett ”Ansökan och Ändring”. Blankett kan 
laddas ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 
Efter genomförd utbildning daterar och signerar utbildaren ansökningsblanketten. 
Efter godkänd tävling/praktiskt körprov daterar och signerar arrangören ansökningsblanketten. 
Se aktuella sportgrensregler för eventuella avvikelser från ovanstående. 

BT 1.2.1 Utbildningsintyg 
Utbildningsintyget är giltigt i 18 månader efter utbildningen. 
Godkänd licensansökningsblankett gäller som utbildningsintyg. 
Godkänt intyg för licens berättigar till start i en tävling.  
Efter genomförd tävling ska arrangören datera och signera ansökningsblanketten. 
Se aktuella sportgrensregler för eventuella avvikelser från ovanstående. 
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BT 1.3 Licens utfärdad av Svensk Bilsport 
Tävlingslicenser indelas i tre typer, Debut-, Nationell- och Internationell licens.  
Respektive sportgrens utskott utfärdar bestämmelser för licenser inom sin sportgren. 
Giltighetsperiod för en licens är maximalt ett kalenderår. 

BT 1.4 Juniorlicensers giltighet 
Åldersgränsen för att tävla i juniorklass varierar i de olika sportgrenarna. 
Det är tillåtet att lösa juniorlicens under kalenderåret den tävlande uppnår angiven lägsta ålder. 
Juniorlicensen gäller under hela det kalenderår föraren uppnår den angivna övre åldersgränsen. 

BT 1.5 Prova Bilsportlicens 
Licensen köps via en applikation i smartphone eller surfplatta. 
Det är inte tillåtet att delta i tävling med denna licens om inte detta specifikt anges i sportgrensreglerna. 
Är deltagaren inte medlem i en SBF-ansluten förening, gäller licensen även för tillfälligt medlemskap i den 
arrangerande förening licensinnehavaren valt vid licensköpet. Det tillfälliga medlemskapet upphör att 
gälla efter att aktuellt arrangemang är avslutat. 
Före start ska en obligatorisk teori- och säkerhetsgenomgång på minst 15 minuter genomföras. 
Licensen kan även utfärdas till utövare från EU och länder som FIA jämställer med EU-länder. 
De som kommer från EU och EES land infattas av försäkring. Om deltagaren kommer från ett land utanför 
EU och EES-land måste deltagaren själv komplettera sitt försäkringsskydd. 
I sportgren med åldersbegränsade klasser kan träning ske kalenderåret innan det år tävlande är tillåtet. Se 
respektive sportgrens regler. 

BT 1.6 Rekryteringslicens 
Gäller för verksamhet som har bärighet i befintliga regelverk inom SBF. 
Licensen köps av arrangerande förening och avser helt arrangemang (gruppförsäkring för deltagarna). 
Avser arrangemanget flera grenar krävs gruppförsäkring för respektive gren. 
Licensen är giltig när fastställd avgift inkommit till SBF. 
Efter att aktuellt arrangemang är avslutat ska arrangör upprätta en deltagarförteckning som kan laddas 
ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. Efter att aktuellt 
arrangemang är avslutat ska förteckningen skickas med e-post till SBF på adressen licens@sbf.se.  
Är den deltagande inte medlem i en SBF-ansluten förening gäller licensen även för tillfälligt medlemskap 
hos arrangerande förening. Det tillfälliga medlemskapet upphör att gälla efter att aktuellt arrangemang är 
avslutat.  
Före start ska en obligatorisk teori- och säkerhetsgenomgång på minst 15 minuter genomföras. 
Licensen kan även utfärdas till utövare från EU och länder som FIA jämställer med EU-länder. 
De som kommer från EU och ESS land infattas av försäkring. Om deltagaren kommer från ett land utanför 
EU och ESS-land måste deltagaren själv komplettera sitt försäkringsskydd. 

* Prova Bilsportlicens, samt i valda delar Rekryteringslicens gäller för: 
• Prova Bilsport 
• Medåkare från 13 år (se även sportgrensregler). 
• Prova som kartläsare i förbilar och VIP-bilar i Nationella Bilorienterings-, Rally-, Rally Special 

(RS) och Regularitytävlingar. Om möjligheten att delta som kartläsare i tävling är tillåten  
framgår detta av berörda sportgrensregler. 

• Så kallade ”Kändisheat” där endast personer med viss erfarenhet av bilsportävlande deltar. 
• För omyndig krävs alltid målsmans medgivande. 
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BT 1.7 Rekryteringslicens för kommersiell arrangör 
Gäller för verksamhet som har bärighet i befintliga regelverk inom SBF. 
Licensen kan efter prövning köpas av kommersiell arrangör som inte är ansluten till SBF och avser 
arrangemang (gruppförsäkring för deltagarna). 
I licensen ingår även motortävlingsförsäkring samt funktionärsförsäkring (medförsäkran) under aktuellt 
evenemang. 
Efter att aktuella arrangemang är avslutade ska arrangör upprätta en deltagarförteckning  som SBF ska 
förses med via e-post till licens@sbf.se. 
Före start ska en obligatorisk teori- och säkerhetsgenomgång på minst 15 minuter genomföras. 
Licensen kan även utfärdas till utövare från EU och länder som FIA jämställer med EU-länder. 
De som kommer från EU och ESS land infattas av försäkring. Om föraren kommer från  ett land utanför EU 
och ESS-land måste den tävlande komplettera sitt försäkringsskydd. 
Licensen är giltig när fastställd avgift inkommit till SBF. 

Syfte: Rekrytering med kommersiell arrangör avser inte att ersätta befintlig verksamhet utan att i första 
hand förenkla, komplettera och utöka möjligheterna att Prova Bilsport och på så vis öka nyrekryteringen. 

*Rekryteringslicens för kommersiell  arrangör gäller för: 
• Prova Bilsport 
• Medåkare från 13 år (se även sportgrensregler). 
• För omyndig krävs alltid målsmans medgivande. 

BT 1.8 Licenskrav vid Träning 
När tävlingslicens inte är aktiv eller saknas i aktuell sportgren krävs Prova Bilsportlicens. 
Med träning avses även så kallade Test ’n Tune, Track Days, Test och liknande verksamhet vilka kan 
arrangeras med tillstånd för Träning. 
I sportgren med åldersbegränsade klasser kan träning ska kalenderåret innan det år tävlande är tillåtet. 
Se respektive sportgrens regler. 
Saknas aktiv tävlingslicens ska en obligatorisk teori- och säkerhetsgenomgång på minst 15 minuter 
genomföras. 

BT 1.9 Bilsportlicens Enkel 
Licensen gäller för tävlande i förenklade tävlingsformer. 
Alla Sportgrensutskott kan, inom ramen för sin gren utse förenklade tävlingsformer, både vad gäller 
enskild klass och specifikt arrangemang. 
Se respektive sportgrens reglemente för eventuella utbildningskrav. 
Medlemskap i SBF-ansluten förening krävs. 

BT 1.10 Bilsportlicens Debut 
Ansökningsblankett för Debutlicens erhålls efter genomgången utbildning. 
Ansökan, som godkänts både av utbildare och av den förening där den sökande är medlem, insänds 
till SBF. 
Innehavare av Debutlicens startar alltid avskild från förare med annan licenstyp, om inte annat anges i 
respektive sportgrens reglerna. 
Debutlicensen är endast giltig i Sverige. 
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BT 1.11 Bilsportlicens Nationell 
Ansökningsblankett för Nationell licens erhålls efter genomgången utbildning. 
Ansökan, som godkänts både av utbildare och av föreningen där den sökande är medlem, insänds till SBF. 
Nationell licens gäller för nationella tävlingar i EU-länder och länder som FIA jämställer med EU-länder. 
Nationell licens gäller för nationella tävlingar och träningar i EU/EES-länder eller länder som FIA jämställer 
med EU-land och där tävling eller träning sanktioneras av Svenska Bilsportförbundet eller dess 
motsvarighet inom FIA. 
Nationell licens omfattar även starttillstånd för utlandsstart, se licensens baksida. 

BT 1.11.1 Bilsportlicens Nationell med Medical Card (gäller endast Dragracinglicens A3/B3+) 
Ansökningsblankett för Nationell licens med Medical Card och blankett för läkarutlåtande kan 
laddas ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 
Ansökan som godkänts av sökandes förening, insänds till SBF tillsammans med läkarutlåtandet. 
Nationell licens med Medical Card gäller för nationella tävlingar och träningar i EU/EES- länder eller 
länder som FIA jämställer med EU-land och där tävling eller träning sanktioneras av Svenska 
Bilsportförbundet eller dess motsvarighet inom FIA. 
Licensen omfattar även starttillstånd för utlandsstart, se licensens baksida. 
Vid årlig förnyelse av Nationell licens med Medical Card fordras även att läkarintyg förnyas. Vilo-EKG 
(under 45 år) alternativt arbets-EKG (över 44 år) krävs vartannat år. 

BT 1.12 Bilsportlicens Internationell 
För uppklassning till Internationell licens, se respektive sportgrens regler. 
Ansökningsblankett för Internationell licens med Medical Card samt blankett för läkarutlåtande kan 
laddas ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 
Ansökan som godkänts av sökandes förening, insänds till SBF tillsammans med läkarutlåtandet. 
Internationell licens gäller för tävlingar och träningar i hela världen där tävling eller träning sanktioneras 
av Svenska Bilsportförbundet eller dess motsvarighet inom FIA/FIA-CIK. 
Internationell licens omfattar även starttillstånd för utlandsstart, se licensens baksida. 
Vid årlig förnyelse av Internationell licens med Medical Card fordras även att läkarintyg förnyas. Vilo-EKG 
(under 45 år) alternativt arbets-EKG (över 44 år) krävs vartannat år. 
För komplett information se Appendix L i FIA:s reglemente (Chapter II – Regulations for the medical 
examination of drivers), https://www.fia.com/regulation/category/123  

BT 1.13 Utländsk medborgare 
Licens till utländsk medborgare, utfärdas av SBF om följande kriterier är uppfyllda: 

• vederbörandes hemlands ASN inom EU eller av FIA likställt lands ASN, godkänt att SBF utfärdar 
licensen. 

• vederbörande återlämnar för året eventuellt utfärdad licens till sitt hemlands ASN. 
Byte till licens i annat land kan endast ske en gång per år. Det är inte tillåtet att inneha giltig licens 
utfärdad av fler än ett ASN samtidigt.  

BT 1.14 EU Professionell förare 
Förare med licens utfärdad i EU-land, eller land som FIA jämställt med EU-land (med förare avses även 
kartläsare/co-driver). 
Professionell förare är en person som deklarerat inkomst i form av lön eller sponsring till behörig 
myndighet (Skatteverket för svenska förare) för sitt tävlande i bilsport och som kan bevisa detta för sitt 
ASN, eller som på annat sätt kan tillfredsställa FIA om sin professionella status och ge referens till 
tillgängliga fördelar som inte behöver deklareras. 
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EU Professionell förare som uppfyller dessa villkor får tävla om poäng i nationella mästerskap, cuper och 
serier etc. i annat EU-land, eller land som FIA jämställt med EU-land. 
Dock kan tävlande med licens utfärdad i annat land aldrig tituleras Svensk Mästare (Junior eller Senior), 
Distriktsmästare (Junior eller Senior) och inte heller tilldelas RF:s mästerskapstecken för detta. 
Licens som har utfärdats till EU Professionell förare (EU Professional Driver) har en EU-flagga. 

BT 1.15 Funktionsvariationer 
Licens till funktionshindrad med annan restriktion än glasögonrestriktion införd i körkort utfärdas efter 
beslut i respektive utskott. Samråd med förbundsläkare ska ske. På licensen ska det, med 
texten "Funktionsvariation"  framgå att den är utfärdad till en person med funktionshinder. Vid 
Internationell licens anges texten: "Disabilities". För Internationell licens kan det även krävas 
godkännande från Internationellt förbund innan den kan utfärdas av SBF. 

BT 1.16 Tillfällig licens 
Tillfällig licens gäller vid ett tävlingstillfälle, i den gren utövaren innehar vilande licens. Kan köpas till fritt 
antal evenemang, medger inte avdrag på licensavgiften vid senare köp av Nationell licens. Licensen köps 
via LoTS (gäller inte om licensen är spärrad).  

För att köp ska vara möjligt krävs att arrangören har lagt in en tävlingsklass i sin tävling i LoTS. 

Tillfällig licens gäller för lokal eller nationell tävling, inte SM/RM mästerskapstävling. 

BT 1.17 Ansvarig ledare 
Vid nationella tävlingar i Sverige är giltig Funktionärs- eller Tävlingslicens tillräckligt för att vara ansvarig 
ledare för förare under 16 år i de sportgrenar som kräver detta. 

Vid anmälan till tävling ska anges vem som är ansvarig ledare.  

Denna person ska ha strikt ansvar, dvs. oberoende av eget uppsåt eller oaktsamhet, har även fullt ansvar 
för att tävlingsekipaget under tävling och träning följer gällande regler och kan anmälas till förbunds-
bestraffning vid regelbrott. Detta fråntar inte förarens ansvar för tävlingsekipaget vilket innebär att denne 
kan tävlingsbestraffas för samma förseelse. 

Ansvarig ledare ska närvara vid förarutbildningstillfället eller genomgå funktionärsutbildning för F- licens. 

Saknas Funktionärs- eller Tävlingslicens, insänds ansökan efter genomförd utbildning till SBF som utfärdar 
licensen. Ansökningsblankett kan laddas ned från: 
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

BT 1.18 Entrant’s licence 
Vid internationella Kartingtävlingar krävs att en ansvarig ledare medföljer en omyndig förare. 

Entrant’s licence är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Ersätts personen av annan ansvarig 
ledare, överlämnas ansvaret via en fullmakt som denne medtar till tävlingen tillsammans med sin 
Entrant’s licence.  

Ansökningsblankett kan laddas ned från: 
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

Finns Internationell Anmälarlicens krävs ingen Entrant’s licence. 

Licensen skickas ut av SBF när fastställd licensavgift är betald. 

BT 1.19 Utökning 
För utökning av licens med ytterligare sportgren, krävs alltid teoretisk utbildning. 

Ansökan om utökning, som godkänts både av utbildare och sökandes förening, insänds till SBF. Blankett 
kan laddas ned från: https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

Utökad licens utfärdas inte i annan förening om inte anmälan om föreningsbyte sker i samband med 

https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
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utökningen. Se även under Byte av föreningstillhörighet på licens. 

SBF utfärdar licens med ytterligare sportgren när fastställd avgift är betald. Om utökning sker innan 
licensavgift för innevarande år är betald tillkommer ingen extra avgift (t.o.m. det år utövaren fyller 18 år 
tillkommer ingen extra avgift). 

BT 1.20 Uppklassning 
Ansökan om uppklassning inlämnas till sökandes förening som efter kontroll och godkännande skickar 
ansökan vidare till SBF. Ansökningsblankett kan laddas ned från: 
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

När SBF skapat licensen i LoTS kan den sökande betala avgiften för sin uppklassning. 

Den uppklassade licensen skapas i LoTS när avgiften är betald. Har en plastbricka köpts  tidigare krävs 
kontakt med licensavdelningen för att få en ny utskickad 

Se även respektive sportgrensregler. 

BT 1.21 Förnyad licens nästkommande år 
Förnyad licens aktiveras i LoTS så snart fastställd avgift för aktuellt år är betald. Detta förutsätter att 
föreningen inte har spärrat den licensierade som icke betalande medlem, har detta skett kommer 
licensen inte att aktiveras. 

BT 1.22 Giltig eller ogiltig licens 
Licens som inte har förnyats av innehavaren är ogiltig men registerhålls av SBF i fem år. 

Är licensen spärrad, eller om det saknas föreningstillhörighet, kan inte licensen betalas utan att föreningen 
har tagit bort spärren eller att en ny föreningstillhörighet har lagts till. Den nya föreningen måste även sätta 
medlemmen som aktiv i Bilsport, i Idrott Online. Licensen blir tillgänglig digitalt i LoTS efter att spärren har 
släppts, föreningstillhörighet lagts till och licensavgiften är betald. 

BT 1.23 Kontroll av föreningstillhörighet / Spärrad licens 
Kontroll att licensinnehavare är betalande medlem i SBF-ansluten förening sker genom att föreningen 
spärrar de licensierade medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift till föreningen. Detta sker 
genom att föreningen spärrar medlemmen via LoTS och ingen licens aktiveras för påföljande år. Föreningen 
häver omgående spärr, i LoTS när medlemmen har betalat sin medlemsavgift till föreningen. 

Licensen blir giltig när fastställd licensavgift är betald. 

Föreningen kan spärra sina medlemmar årligen under november månad (1-30 november), om inte SBF 
meddelat annan tidsperiod. 

Licensinnehavarens föreningstillhörighet kvarstår så länge den licensierade inte har avförts som medlem 
av sin förening. 

BF 1.23.1 Nedklassa/återkalla licens 
SBF har rätt att nedklassa/återkalla licens om det kan anses befogat. 

BT 1.24 Byte av föreningstillhörighet på licens 
Det är endast möjligt att tävla för en förening, d.v.s. den förening som står angiven på licensen. 

Vid byte av föreningstillhörighet ska särskild blankett fyllas i och skickas till SBF. 

Både nuvarande och nya föreningen ska genom föreningsstämpel/signatur godkänna bytet. 

Tävlande som tillhört förening som uteslutits eller begärt utträde ur förbundet ska omedelbart få tävla för 
ny förening som godkänt medlemskap. Nya föreningen bör dock snarast informera SBF om den nya 
föreningstillhörigheten, SBF utfärdar då ny licens. 

Den som inte har haft giltig licens, eller som har varit spärrad av sin förening, under fyra på varandra 
följande år kan byta föreningstillhörighet det femte året utan den gamla föreningens godkännande. 

https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
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BT 1.25 Borttappad / förlorad licens 
Saknas åtkomst till giltig digital licens, eller om centralt utfärdad licens kommit bort eller glömts gäller 
följande: 

• Försäkran om licensinnehav tillhandahålls av arrangören och undertecknas av den tävlande. 
Extraavgiften, som är en licensavgift, behålls av arrangören (se avgiftslista på www.sbf.se). 
Arrangören kontrollerar licensinnehavet hos SBF. Vid felaktigt intyg om licensinnehav ska 
arrangör anmäla den som lämnat felaktigt intyg till förbundsbestraffning i enlighet med G14. 

• Via egen inloggning i LoTS (www.sbf.se) eller via appen Svensk Bilsport kan licensinnehav 
styrkas tillsammans med giltig legitimation. 

• Utländsk deltagare som saknar licens får starta om deltagarens eget bilsportförbund 
(ASN/ACN) godkänt deltagandet. 

BT 1.26 Dubblett 
Vid förlorad licens kan dubblett beställas av SBF. Licensen utfärdas efter att fastställd avgift inkommit. 

BT 1.27 Smeknamn 
Det är inte tillåtet att tävla under smeknamn, (ex. Sven ”Kula” Karlsson). 

Dock godkänns förnamn i smekform, (ex. Lars - Lasse, Carl-Gustav - Calle, Ann-Katrin – Anki, o.s.v.), att 
anges i anmälnings-/startlista och resultatlista. 

BT 1.28 Utlandssvenskar 
En svensk medborgare som är bosatt i utlandet och som tävlar på utländsk Nationell licens får delta i 
nationell tävling i Sverige mot uppvisande av giltig legitimation och den utländska licensen. 
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BA 1 BESTÄMMELSER ANMÄLARLICENSER 
BA 1.1 Ansökan eller förnyelse av anmälarlicens 
Ansökan/förnyelse sker genom att ansökningsblankett skickas till SBF (licens@sbf.se). Blanketten kan 
laddas ned via länken: https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/ 

SBF förbehåller sig fri prövningsrätt vad gäller ansökta anmälarlicenser. 

Vid förlorad licens kan dubblett beställas av SBF. Licensen utfärdas efter att fastställd avgift inkommit. 

BA 1.2 Anmälarlicens 
Anmälarlicens ska uppvisas vid alla tävlingar om anmälare är angiven. Kopia av Anmälarlicens gäller inte 
som giltig licens vid tävling. 

Det finns två typer av anmälarlicens, en för Team eller Företag, samt en Internationell anmälarlicens. 

Anmälarens namn anges i omedelbar anslutning till den tävlandes i program, start- och resultatlista. Har 
detta inte skett ska tävlingsavgiften återbetalas. Med tävlingsavgift avses den totala avgiften för att delta i 
aktuell tävling. Undantaget är beställda produkter, exempelvis Noter el dyl. som medför kostnader för 
arrangören. 

Yrkande mot felaktig hantering sker till den arrangerande föreningen inom fem vardagar efter att 
tävlingen har avslutats.  

BA 1.3 Ansvar 
Endast förare eller anmälare har enligt ovan rätt att anmäla ekipage till tävling. 

Den som uppgett Anmälarlicens för Team, Företag eller Internationell Anmälarlicens och inte kan visa upp 
giltig anmälarlicens måste, för att få starta betala en extra tävlingsavgift. Om tävlingsavgiften är uppdelad 
i anmälningsavgift och startavgift ska den extra avgiften vara summan av båda dessa avgifter. Avgiften 
tillfaller den arrangerade föreningen. 

Se även G 15.1. 
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