
Funktionärslicenser, nedanstående förutsätter medlemskap i förening. 

Licensklass Praktiska meriter Utbildning/ 
Fortbildning Krav Kontrollerar/Godkänner/ 

Utfärdar Behörig till uppdrag som… 

F - licens Här krävs inga tidigare meriter. Muntlig samt kort skriftlig 
instruktion för uppdraget. 

Under kalenderåret fylla  
lägst 15 år. 

Föreningen kontrollerar och 
godkänner och SBF utfärdar. 

Funktionär, inga chefsuppdrag. 
 

C – licens 
 

Två funktionärsuppdrag eller två 
genomförda tävlingar. 

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

Under kalenderåret fylla  
lägst 15 år. 
Tidigare F-licens inget krav. 

Förening kontrollerar, 
godkänner och SBF utfärdar. 

Funktionär eller chefs 
funktionär enligt 
sportgrensreglerna inom hela 
förbundet. 
För chefsuppdrag fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se 
nedan. 

B – licens 
 

Fem funktionärsuppdrag varav 
tre som chefs funktionär. 
Motsvarande funktionärsuppdrag 
i utlandet får räknas. 

B-utbildning, 
Distriktsnivå, 
enligt gällande utbildningsplan. 

Under kalenderåret fylla lägst 
18 år. 
Meriterna ska vara uppnådda 
efter uppklassning till C-licens. 
  

Förening kontrollerar, 
godkänner och SBF utfärdar. 

Funktionär eller chefs 
funktionär enligt 
sportgrensreglerna inom hela 
förbundet. 
För chefsuppdrag fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se 
nedan. 

A – licens 
 

 

Fem funktionärsuppdrag  
vid riks- eller distriktstävlingar 
som tävlingsledare, biträdande 
tävlingsledare, domare eller 
teknisk chef, biträdande teknisk 
chef, Säkerhetschef eller 
Administrativ chef. 
Motsvarande funktionärsuppdrag 
i utlandet får räknas. 

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

Under kalenderåret fylla  
lägst 18 år. 
Meriterna ska vara uppnådda 
efter uppklassning till B-licens. 
 

Förening kontrollerar och 
distriktet godkänner och SBF 
utfärdar. 

Funktionär eller chefs funktionär 
enligt sportgrensreglerna inom 
hela förbundet. 
För chefsuppdrag fyllda 18 år. 
Meriterad som utbildare, se 
nedan. 

A-licens RY 
TE 

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

Tekniker vid TUSS-tävling är inte 
meriterande   



Distrikts-
funktionär 

Väl kunnig och meriterade. 
 

 Lägst B-licens. 
 

Distrikten utser distrikts- 
domare och distriktstekniker  
inom sportgrenarna. 

Domarordförande och  
teknisk kontrollant vid 
Distriktstävlingar inom hela 
förbundet. 
Meriterad som utbildare, se 
nedan. 

Förbunds-
funktionär 

Väl kunnig och meriterade.  A-licens. 
  

Utskotten utser Förbunds- 
domare och Förbundstekniker 
inom sportgrenarna. 

Domarordförande och  
teknisk kontrollant vid 
Internationella och Nationella 
mästerskap tävlingar inom hela 
förbundet. 
Meriterad som utbildare, se 
nedan. 

Generella anvisningar och 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 (Webbaserad utbildning är under utveckling). 
- Deltagande vid utbildning eller konferenser enligt tabell nedan. 

 
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. 

 
 Ansvarig Målgrupp Ändamål Tid 
Distriktsutbildning SGA, Distrikt. Utbildning för uppklassning av 

funktionärer samt funktionärer 
som behöver fortbildning. 

Utbildning av nya funktionärer för 
uppklassning till B och A licens. 
Fortbildning av licensierade funktionärer. 

Schemaläggning enligt distriktets behov. 

Regional 
Sportgrenskonferens 

Distrikt. SGA, Föreningar, Arrangörer, 
Funktionärer. 

Diskutera sportgrenens utveckling och 
tolkning av tävlingsregler. 

Årligen återkommande på av FS fastställd 
helger en på hösten och en på våren 
reserveras i kalendern. 



 

  

Avsedd målgrupp ska framgå i 
inbjudan. 

Fungerar som uppdatering och fortbildning 
för att upprätthållande av licens behörighet. 

 

Central 
Sportgrenskonferens 

Utskotten, kommittéer. Distrikt, SGA, Arrangörer, 
Funktionärer. 
Avsedd målgrupp ska framgå i 
inbjudan. 

Diskutera sportgrenens utveckling  
och tolkningar av tävlingsregler. 
Fungerar som uppdatering och fortbildning 
för att upprätthållande av licens behörighet. 
 

Årligen återkommande på av FS fastställda 
helger en på hösten och en på våren 
reserveras i kalendern. 
  

Bilsportkonferens Förbundet. 
 

Alla, Utskotten, SGA, kommittéer. 
Avsedd målgrupp ska framgå i 
inbjudan. 

Inriktning på regelverk och tävlingars 
genomförande. 
 

Arrangeras vartannat år eller årligen om 
behov finns. 
 

Utbildningskonferens Förbund eller Distrikt. Godkända utbildare. Kompetensutveckling och skapa samsyn och 
uppdatering av utbildningsmaterial och 
genomförande av utbildningar central och 
lokalt. 

Arrangeras vartannat år eller årligen om 
behov finns. 
 

 

Meritlista 
- Med godkända meriter avses uppdrag direkt kopplade till tävlingens genomförande, det vill säga inte uppdrag i kringarrangemang såsom speaker, servering, parkering etc. 
- 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. 

 
Giltighetstid Utbildning och Meriter 
För uppklassning till högre licens gäller: 
 

- Utbildningsintyg som inte är äldre än 18 månader. 
- Meriter som inte är äldre än 36 månader. 



Vem utbildar vem 

Utbildning Nivå Utbildare Behörighetskrav utbildare 
F-utbildning Föreningsnivå. Förening/Tävlingsorganisation. Väl insatt i uppdraget som ska utföras 
C-utbildning Föreningsnivå/ 

(Webbaserad). 
Utbildning på föreningsnivå hålls av lägst C-
licensierad funktionär. 
(Webbaserad utbildning är under uppbyggnad 
och kan ersätta fysisk träff i framtiden). 

Utsedd utbildare av egna föreningen. 
Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare. 
 

B-utbildning Distriktsnivå. Av distriktet godkänd utbildare. 
 

Utbildare ska vara godkänd av SDF. 
Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare alternativt 
pedagogisk utbildning under ledning av SISU i distriktet. 
 

A-utbildning Distriktsnivå eller på 
riksnivå. 

Av SBF, utskott eller distriktet godkänd 
utbildare. 
 

Utbildare ska vara godkänd av SDF och Utskott. 
Ska ha tagit del av Anvisning för utbildare alternativt 
pedagogisk utbildning under ledning av SISU i distriktet. 

Sportgrenskonferens Riksnivå/distriktsnivå. Respektive utskott/SGA. Förbunds/Distriktsfunktionär. 
 


