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BF 1 BESTÄMMELSER FUNKTIONÄRSLICENSER 
BF 1.1 Allmänt 
Varje funktionär bör ha funktionärslicens. Funktionärslicensen är ett bevis på genomförd utbildning. 
Genomgången utbildning i ett distrikt är giltig i samtliga distrikt.  

Funktionärslicens utfärdas endast i en förenings namn oavsett hur många föreningar innehavaren är 
medlem i. Den som även har tävlingslicens behöver inte ha denna utfärdad i samma förenings namn som 
funktionärslicensen. 

De funktionärslicenser SBF utfärdar är endast giltiga vid SBF-sanktionerade arrangemang. 

BF 1.1.1 Avgifter 
Funktionärslicenser är kostnadsfria och kan efter registrering ses i den mobilapp SBF har. Licensen kan 
även skrivas ut från innehavarens profil i LoTS. Behöver innehavaren ha licensen på plastbricka kan en 
sådan beställas från Svensk Bilsports licensavdelning (gäller endast A- och B-licenser). 

BF 1.2 Utbildning 
Blankett för ansökan om funktionärslicens inlämnas till SBF efter att genomförd utbildning och eventuella 
krav på meriter är uppfyllda.  

Ansökan ska granskas av föreningen innan den skickas till SBF (vid ansökan om A-licens granskas ansökan 
även av ansvarig i den ansökandes distrikt). 

Ansökan om funktionärslicens ska alltid ske på SBF:s ansökningsblankett ”Ansökan om Funktionärslicens”, 
gäller ansökan F-licens heter blanketten ”Funktionärslicens F”.  
Blankett kan laddas ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

BF 1.2.1 Utbildningsintyg 
Utbildningsintyget är giltigt i 18 månader efter utbildningen. 

BF 1.3 Licens utfärdad av Svensk Bilsport 
Licenser indelas i två kategorier och fyra klasser enligt följande: 
Kategorier: Tävlingsledning (TL) Tekniker (TE) 
Klasser: A-Licens B-Licens C-Licens F-Licens  

Licensen gäller för de befattningar som anges i respektive sportgrens regler. 
Funktionärslicenser gäller i 3-årsintervall enligt följande: 

• 1 januari 2020 – 31 december 2022 
• 1 januari 2023 – 31 december 2025 o.s.v. 

BF 1.4 Funktionärslicensers giltighet 
För att licensen ska vara giltig förutsätter det medlemskap i en SBF-ansluten förening och att innehavaren 
under kalenderåret fyller lägst 15 år. Den som inte uppfyller lägsta ålder för kan av arrangerande förening 
ges ett enklare funktionärsuppdrag som inte kräver funktionärslicens (se berörd sportgrens tävlingsregler 
för eventuella begränsningar). 

BF 1.5 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-

https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
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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/. 

BF 1.6 Utökning 
För utökning av licens med ytterligare kategori, 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 
utökningen. Se även under Byte av föreningstillhörighet på licens. 

BF 1.7 Uppklassning 
Vid ansökan om uppklassning ska de meriter som åberopas anges på ansökningsblanketten med typ av 
uppdrag, tävling och datum. 

Angivna meriter verifieras av förening och vid uppklassning till A-licens även av distriktet. 

Blankett för ansökan om uppklassning av funktionärslicens inlämnas till SBF efter att genomförd utbildning 
och eventuella krav på meriter är uppfyllda.  

Ansökan om funktionärslicens ska alltid ske på SBF:s ansökningsblankett ”Ansökan om Funktionärslicens”. 
Blankett kan laddas ned från https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/. 

BF 1.7.1 Kontroll, godkännande och utfärdande av funktionärslicens 

Licensklass Föreningen 
kontrollerar 

Föreningen 
godkänner 

Distriktet 
godkänner 

SBF 
utfärdar 

F Ja Ja Nej Ja 
C Ja Ja Nej Ja 
B Ja Ja Nej Ja 
A Ja Nej Ja Ja 

BF 1.7.2 Krav på praktiska meriter 

Licensklass Krav på praktiska meriter 

F Inga praktiska meriter krävs. 

C Två funktionärsuppdrag eller som deltagare vid två genomförda tävlingar. 

B 
Fem funktionärsuppdrag varav tre som chefsfunktionär (se även respektive sportgrens regler). 

Motsvarande funktionärsuppdrag i utlandet får räknas. 

A 

Fem funktionärsuppdrag vid riks- eller distriktstävlingar som tävlingsledare, biträdande 
tävlingsledare, domare eller teknisk chef, biträdande teknisk chef, säkerhetschef eller administrativ 
chef ( se även respektive sportgrens regler). 

Motsvarande funktionärsuppdrag i utlandet får räknas. 

För tekniker i Rally krävs minst tre meriter som teknisk chef eller bitr. teknisk chef. 

Godkända meriter avses uppdrag direkt kopplade till tävlingens genomförande.  
Uppdrag i kringarrangemang såsom speaker, servering, parkering etc. är inte meriterande. 

https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/tavlingslicenser/
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BF 1.7.3 Krav på utbildning/fortbildning 

Licensklass Krav på utbildning/fortbildning 

F Muntlig samt kort skriftlig instruktion för uppdraget. 

C C-utbildning Föreningsnivå/Webbaserad, enligt gällande utbildningsplan, enskilt eller i grupp. 

B B-utbildning, Distriktsnivå, enligt gällande utbildningsplan. 

A A-utbildning, Distrikts eller centralnivå, enligt gällande utbildningsplan. 

BF 1.7.4 Krav på lägsta ålder och meriter 

Licensklass Krav på lägsta ålder och meriter 

F Under kalenderåret fylla lägst 15 år. 

C 
Under kalenderåret fylla lägst 15 år.  
Tidigare F-licens inget krav.  
Meriter ej äldre än 36 månader. 

B 
Under kalenderåret fylla lägst 18 år.  
Meriter ska vara uppnådda efter uppklassning till C-licens och ej äldre än 36 månader. 

A 
Under kalenderåret fylla lägst 18 år.  
Meriterna ska vara uppnådda efter uppklassning till B-licens och ej äldre än 36 månader. 
För tekniker i Rally gäller även att Tekniker vid TUSS-tävling inte är meriterande. 

BF 1.7.5 Behörighet för respektive licensklass 

Licensklass Behörighet 

F Funktionär, inga chefsuppdrag. 

C 
Funktionär eller chefsfunktionär enligt berörd sportgrens regler. 
För chefsuppdrag lägst fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se nedan. 

B 
Funktionär eller chefsf unktionär enligt berörd sportgrens regler. 
För chefsuppdrag lägst fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se nedan. 

A 
Funktionär eller chefsfunktionär enligt berörd sportgrens regler. 
För chefsuppdrag lägst fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se nedan. 

BF 1.8 Distriktsuppdrag 
Respektive distrikt utser, väl kunniga och meriterade funktionärer till, Distriktsdomare och Distriktstekniker 
inom respektive sportgren för uppdrag som Domarordförande eller Teknisk kontrollant vid 
Distriktstävlingar. 
Lägsta licenskrav för Distriktsuppdrag är B-licens. 

BF 1.9 Förbundsuppdrag 
Respektive sportgrens utskott utser, väl kunniga och meriterade funktionärer till, Förbundsdomare och 
Förbundstekniker inom sin sportgren för uppdrag som Domarordförande eller Teknisk kontrollant vid 
Rikstävlingar samt Domare och Tekniker vid Internationella tävlingar. 
Lägsta licenskrav för Förbundsuppdrag är A-licens. 
  



Licensbestämmelser – Funktionärslicenser 
 

Copyright © Svenska Bilsportförbundet Sida 6 av 8 
 

BF 1.10 Krav för upprätthållande av licensbehörighet 
Upprätthållande av ledare- och chefsbefattningar förutsätter: 

• Aktivt arbete som funktionär, kompletterat med någon av nedanstående aktiviteter eller moment. 
• Föreningsutbildning. 
• Webbaserade fortbildning med godkänt resultat när sådan möjlighet ges. 
• Deltagande vid utbildning eller konferenser enligt nedan. 

För att upprätthålla ”Fri entré till publikplats” krävs årligt uppdrag där A- eller B-licens är lägsta licenskrav 
för det aktuella uppdraget. Uppdraget ska även vara angivet i LoTS för aktuell tävling. 

BF 1.10.1 Nedklassning/indragning av licens/förfallen licens 
SBF har rätt att nedklassa/återkalla licens om det kan anses befogat. 

Förslag till nedklassning/indragning av licens kan lämnas av förening och SDF. 

Licens utan föreningstillhörighet eller som har varit spärrad en hel giltighetsperiod (3 år) förfaller och 
raderas efter giltighetsperiodens upphörande och en ny licensperiod har börjat gälla. I detta fall om 
vederbörande senare vill återuppta medlemskap och komma tillbaka som funktionär ska en utbildning 
genomföras och licens kan då efter beslut av SBF eller SDF erhållas på ett steg lägre nivå än den som 
upphört att gälla. 

BF 1.11 Utbildning och konferenser 

BF 1.11.1 Distriktsutbildning 
SGA och Distrikt ansvarar för genomförandet av Distriktsutbildningar. 

Målgrupp:  Utbildning för uppklassning av funktionärer samt funktionärer som behöver fortbildning. 

Ändamål: Utbildning av nya funktionärer för uppklassning  till B- och A-licens samt fortbildning av 
licensierade funktionärer. 

Tid: Schemaläggning efter distriktets behov. 

BF 1.11.2 Regional Sportgrenskonferens 
Distrikt ansvarar för genomförandet av Regionala Sportgrenskonferenser. 

Målgrupp:  SGA, Föreningar, Arrangörer, Funktionärer. Avsedd målgrupp ska framgå av inbjudan. 

Ändamål: Diskutera sportgrenens utveckling och tolkning av regler.  

 Fungera som uppdatering och fortbildning för upprätthållande av licensbehörighet. 

Tid: Arrangeras årligen på av Distriktsstyrelsen fastställda helg/helger. 

BF 1.11.3 Central Sportgrenskonferens 
Sportgrensutskott och kommittéer ansvarar för genomförandet av Centrala Sportgrenskonferenser. 

Målgrupp:  Distrikt, SGA, Föreningar, Arrangörer Funktionärer. Avsedd målgrupp ska framgå av inbjudan. 

Ändamål: Diskutera sportgrenens utveckling och tolkning av regler. 

 Fungera som uppdatering och fortbildning för upprätthållande av licensbehörighet. 

Tid: Arrangeras årligen på av Förbundsstyrelsen fastställda helger, en på hösten och en på våren. 

BF 1.11.4 Bilsportkonferens 
Förbundet ansvarar för genomförandet av Bilsportkonferenser. 

Målgrupp:  Alla, Utskotten, SGA, Kommittéer och nämnder. Avsedd målgrupp ska framgå av inbjudan. 

Ändamål: Inriktning på regelverk och tävlingars genomförande. 

Tid: Arrangeras vartannat år eller årligen om behov finns. 
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BF 1.11.5 Utbildarkonferens 
Förbundet ansvarar för genomförandet av Utbildarkonferenser. 

Målgrupp:  Godkända utbildare. 
Ändamål: Kompetensutveckling för att skapa samsyn.  
 Uppdatering av utbildningsmaterial och genomförande av utbildningar centralt och lokalt. 
Tid: Arrangeras vartannat år eller årligen om behov finns. 

BF 1.12 Vem utbildar vem? 

BF 1.12.1 F-utbildning 
Nivå: Föreningsnivå. 
Utbildare:  Förening / Tävlingsorganisation. 
Behörighetskrav utbildare: Väl insatt i uppdraget som ska utföras. 

BF 1.12.2 C-utbildning 
Nivå: Föreningsnivå / Webbaserad. 
Utbildare:  Utbildning på föreningsnivå hålls av lägst C-licensierad funktionär. 
 Webbaserad utbildning kan komma att ersätta utbildning på föreningsnivå. 
Behörighetskrav utbildare: Utsedd utbildare av egna föreningen.  
  Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare. 

BF 1.12.3 B-utbildning 
Nivå: Distriktsnivå. 
Utbildare:  Av distriktet godkänd utbildare. 
Behörighetskrav utbildare: Utbildare ska vara godkänd av distriktet.  
 Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare alternativt pedagogisk utbildning 

under ledning av SISU i distriktet. 

BF 1.12.4 A-utbildning 
Nivå: Distrikts- eller Förbundsnivå. 
Utbildare:  Av SBF, sportgrensutskott eller distriktet godkänd utbildare. 
Behörighetskrav utbildare: Utbildare ska vara godkänd av SBF, sportgrensutskott eller distriktet.  
 Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare alternativt pedagogisk utbildning 

under ledning av SISU i distriktet. 

BF 1.12.5 Sportgrenskonferens 
Nivå: Distrikts- eller Förbundsnivå. 
Utbildare:  Respektive Sportgrens utskott / SGA. 
Behörighetskrav utbildare: Förbunds- eller Distriktsfunktionär. 

BF 1.13 Förnyad licens nästkommande licensperiod 
Förnyad licens aktiveras i LoTS om inte föreningen eller SBF har spärrat licensen för den licensierade, har 
detta skett kommer licensen inte att aktiveras för en ny licensperiod. 

BF 1.14 Giltig eller ogiltig licens 
Funktionärslicens som har varit spärrad av föreningen, SBF eller om föreningstillhörighet har saknats under 
en hel 3-årsperiod, och därmed inte har varit giltig på minst tre år, avförs från licensregistret och ingen ny 
licens utfärdas för den nästföljande licensperioden. 

Det är inte tillåtet att inneha uppdrag som enligt berört sportgrensreglemente har krav på en viss nivå av 
funktionärslicens om licensen har spärrats av föreningen, SBF eller om det saknas föreningstillhörighet. 
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BF 1.15 Kontroll av föreningstillhörighet/Spärrad licens 
Kontroll att licensinnehavaren är betalande medlem i en SBF-ansluten förening sker genom att denna 
förening spärrar de licensierade medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift till föreningen. Detta 
sker genom att föreningen spärrar medlemmen via LoTS. 

Spärr av en licens gäller endast till 31 december enligt följande: Sätts spärr år 1 i licensens 3- årsperiod är 
licensen ogiltig år 2 och 3, eller till dess att spärren har släppts. Sätts spärren år 2 är licensen ogiltig år 3, 
eller till dess att spärren har släppts. 

Ingen ny licens utfärdas för nästa 3-årsperiod innan spärr är släppt. 

Föreningen släpper spärr för medlem, via LoTS, omgående när licensinnehavaren har betalt sin 
medlemsavgift. 

Redan utfärdad licens är giltig längst t.o.m. 31 december innevarande år som spärren sätts oavsett när 
föreningen har spärrat medlemmen, efter detta datum krävs att föreningen släpper spärren för att 
licensen åter ska vara giltig. Detta gäller under förutsättning att inte föreningen har avfört eller uteslutit 
medlemmen. Skulle detta ske krävs att medlemmen gör ett föreningsbyte för att licensen åter ska vara 
giltig. 

Föreningen spärrar sina medlemmar årligen under november månad, SBF meddelar via officiellt 
meddelande när detta kan påbörjas. Spärrning ska vara avslutad senast den 30 november. Detta gäller till 
dess att SBF meddelat annat slutdatum. 

BF 1.16 Byte av föreningstillhörighet på licens 
Vid byte av förening ska särskild blankett fyllas i och skickas till SBF. Den nuvarande och den nya 
föreningen ska genom föreningsstämpel/signatur godkänna bytet.  

Har nuvarande förening utträtt/uteslutits ur SBF, eller att licensinnehavaren har beviljats utträde eller 
uteslutits ur föreningen, krävs endast den nya föreningens godkännande. 

Efter godkännande av inkommen anmälan om föreningsbyte utfärdar SBF ny licens. 

Innehavaren av en funktionärslicens som har varit spärrad under en hel 3-årsperiod kan byta 
föreningstillhörighet utan den gamla föreningens godkännande vid förnyelse av licensen. 
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