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Svenska Bilsportförbundets utbildningsstruktur (beslut FS 05/10 § 129)   

 
 
Utskott och kommittéer tar fram utbildningsmaterial och läroplan/handledning för alla 
utbildningar. Distrikten utser sin/sina utbildare i resp. sportgren efter att vederbörande blivit 
godkänd i den aktuella sportgrenens kursledarutbildning. 
 
Den kompletta kursledarutbildningen omfattar en (1) + en (1) dag och innehåller:  
 
• En dag pedagogik/metodik med en kursledare från SISU. Denna utbildning kan med fördel 
   inhämtas lokalt inom respektive SISU-distrikt.  
• En grenspecifik dag, där utskottet/kommittén utser kursledaren.  
   Kursledaren, som måste vara godkänd utbildare, går igenom läroplan/handledning, hur 
   utbildningen ska genomföras och vilket material som skall användas. 
 
Utbildare för förare, kartläsare, Co-drivers, och funktionärer måste genomgå en kursledar-
utbildning i distriktets eller förbundets regi. Person, som genomgått kursledarutbildningen 
med godkänt resultat, kan av distriktet utses till utbildare i sin sportgren. Godkänd utbildare 
måste genomgå kursledarutbildningen vart tredje år för fortsatt godkänd status. Om en 
utbildare inte fullföljer sitt uppdrag på föreskrivet sätt kan distriktsstyrelsen besluta att 
personen ifråga inte längre är godkänd utbildare. Avsteg från denna regel kan vid synnerliga 
skäl, samt efter utlåtande från berört sportgrensutskott, beviljas av distriktet. 
 
 

Vem utbildar vem?  
 

 
Utbildning på KLUBBNIVÅ: 
 
Utbildare av funktionär D-licens (steg 1) och C-licens (steg 2)  
D-licens (Steg 1); min. 2 utbildningstimmar  
Deltagaren innehar ingen licens. Utbildning/funktionärsgenomgång sker på klubbnivå  
Klubben utser utbildare (behöver ej genomgå kursledarutbildning)  
 
C-licens (Steg 2); min. 4 utbildningstimmar  
Deltagaren innehar D-licens. Utbildning sker på klubbnivå  
Utbildaren ska inneha lägst B-licens  
Klubben utser utbildare (behöver ej genomgå kursledarutbildning) 
Av resp. sportgrensutskott framtaget utbildningsmaterial skall användas  
  
 
 



Utbildning på DISTRIKTSNIVÅ: 
 
Utbildare av funktionär B-licens (steg 3) och A-licens (steg 4) 
B-licens (Steg 3); 6-8 utbildningstimmar  
Deltagaren innehar C-licens.  
Distriktet ansvarar för utbildningen och utser utbildare 
Utbildare ska inneha A-licens 
Av resp. sportgrensutskott framtaget utbildningsmaterial skall användas  
 
A-licens (Steg 4); min. 8 utbildningstimmar  
Deltagaren innehar lägst B-licens.   
Distriktet ansvarar för utbildningen och utser utbildare 
Utbildare ska inneha A-licens 
Av resp. sportgrensutskott framtaget utbildningsmaterial skall användas  
 
 
Utbildare av förare, kartläsare och co-driver 
Distriktet ansvarar för utbildningen och utser utbildare 
Av resp. sportgrensutskott framtaget utbildningsmaterial skall användas  
 
 

Utbildning på RIKSNIVÅ: 
 
CL-kurs (Central ledar-kurs) 
Utskottet utser utbildare  
För sportgrenar som har få utövare eller är under uppstart, gäller att utskottet utser 

utbildare i samråd med SGA. 


