SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
G 7.2

- Gemensamma Regler (G) -

Funktionärslicenser

Allmänt
Varje funktionär bör ha funktionärslicens. Funktionärslicensen är ett bevis på genomförd
utbildning. Genomgången utbildning i ett distrikt är giltig i samtliga distrikt. För att få centralt
utfärdad licens måste man vara medlem i SBF-ansluten klubb och under kalenderåret fylla lägst
15 år. Meriter från lokaltävling får endast räknas för uppklassning till C-licens.
Centralt utfärdad licens
Centralt utfärdade licenser gäller 1 januari-31 januari i 3-årsintervall enligt följande:
1 januari 2011 – 31 jan 2014, 1 januari 2015 – 31 januari 2017 o.s.v.
Vid medlemskap i flera klubbar kan licens utfärdas endast för en (1) klubb.
Licenser indelas i två kategorier och fyra klasser.
Kategorier: Tävlingsledning (TL)
Teknik (TE)
Klasser:
A (Riksnivå)
B (Distriktsnivå)
C (Klubbnivå)
Licensen gäller för de befattningar som anges i sportgrensreglerna.

D (Introduktion)

D-licens/Interimslicens
Utfärdas av klubb som interimslicens.
Krav för licens: Under kalenderåret fylla lägst 15 år. Steg 1-utbildning.
Licens gäller för: Uppdrag som funktionär (inte som chefsfunktionär).
D-licens/interimslicens är godkänd som Ansvarig ledare i Karting till dess att erforderliga
meriter erhållits för uppklassning till C-licens.

B-licens
Begäran om uppklassning till B-licens görs på blankett som finns tillgänglig på SBF:s hemsida,
www.sbf.se. Ansökan inlämnas till klubben som efter kontroll och godkännande skickar ansökan
vidare till SBF.
Krav för licens: Under kalenderåret fylla lägst 18 år. Arbetat som funktionär vid fem (5)
tävlingar varav minst tre (3) som chefsfunktionär, samt Steg 3-utbildning
(som vid ansökningstillfället får vara max 18 mån gammal). Utbildning och
funktionärsuppdrag skall genomföras i den kategori man ansöker om.
Praktiska meriter skall vara genomförda efter erhållande av C-licens.
Uppdrag som parkeringsvakt, speaker, programförsäljare, serveringspersonal
o dyl. är inte meriterande för uppklassning till B-licens.
För tekniker i Rally gäller att uppdrag som tekniker vid TUSS-tävling är
meriterande om besiktningen avsett minst tio (10) fordon samt att det krävs
minst tre (3) tillfällen som besiktningschef. Gruppchef, enligt besiktningsmanualen är meriterande som chefsfunktionär.
Licens gäller för: Uppdrag som chefsfunktionär och domare enligt sportgrensreglerna.
Minst Steg 3-utbildning krävs vart tredje år för att inneha chefsuppdrag vid tävling.
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C-licens
Ansökan görs på blankett som finns tillgänglig på SBF:s hemsida, eller som erhålls vid
utfärdande av interimslicens.
Ansökan inlämnas till klubben som efter godkännande skickar ansökan vidare till SBF.
Krav för licens: Under kalenderåret fylla lägst 15 år. Genomgått Steg 2-utbildning samt
arbetat som funktionär vid två tävlingar eller genomfört två tävlingar som
förare.
Licens gäller för: Uppdrag som funktionär och chefsfunktionär enligt sportgrensreglerna.
Minst Steg 2-utbildning krävs vart tredje år för att inneha chefsuppdrag vid tävling.
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A-licens
Begäran om uppklassning till A-licens görs på blankett som finns tillgänglig på SBF:s hemsida.
Ansökan inlämnas till klubben som efter kontroll och godkännande skickar ansökan vidare till
respektive SDF. Vid tillstyrkan skickar SDF ansökan vidare till SBF, vid avstyrkan skickas ansökan
med motivering tillbaka till den ansökande.
Krav för licens: Arbetat som chefsfunktionär eller domare vid tio (10) riks- eller
distriktstävlingar varav minst tre (3) som tävlingsledare, domare eller
chefstekniker, samt Steg 4-utbildning (som vid ansökningstillfället får vara
max 18 mån gammal). Utbildning och funktionärsuppdrag skall genomföras
i den kategori man ansöker om. Praktiska meriter skall vara genomförda
efter erhållande av B-licens. Funktionärsuppdrag i utlandet får räknas.
Uppdrag som parkeringsvakt, speaker, programförsäljare, serveringspersonal
o dyl. är inte meriterande för uppklassning till A-licens.
För tekniker i Rally gäller att uppdrag som tekniker vid TUSS-tävling inte är
meriterande samt att det krävs minst tre (3) tillfällen som besiktningschef
och övriga uppdrag som chefsfunktionär, d.v.s. gruppchef eller bitr. bes.chef.
Licens gäller för: Uppdrag som chefsfunktionär och domare enligt sportgrensreglerna.
Steg 4-utbildning krävs vart tredje år för att inneha chefsuppdrag vid tävling.
Utbildningsintyg
Godkänd ansökningsblankett gäller som utbildningsintyg.
Intyg från funktionärsutbildning är giltigt för uppklassning under 12 månader.
Fortbildning för respektive licens
För att inneha chefsbefattning enligt sportgrensreglementet skall licensinnehavaren senast vart
tredje år genomgå fortbildning för sin gällande licensklass. Det åligger respektive
tillståndsgivare, SBF/SDF, att bevaka fortbildning för tävlingsledare och domarordförande.
Det åligger respektive tävlingsarrangör att övriga chefsfunktionärer fortbildas.
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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 klubb och SDF.
Licens utan klubbtillhörighet eller som har varit spärrad en hel giltighetsperiod (3 år plus en
månad) förfaller och raderas efter giltighetsperiodens upphörande och en ny licensperiod har
börjat gälla.
Kontroll av klubbtillhörighet
Kontroll att licensinnehavare är betalande medlem i SBF-ansluten klubb sker genom att
klubben spärrar de licensierade medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift till klubben.
Detta sker genom att klubben spärrar medlemmen via Bilsport Online på SBF:s hemsida, eller
genom kontakt med SBF som då inte utfärdar ny licens påföljande 3-årsperiod.
Spärrad licens gäller endast till 31 januari följande år oavsett om spärr sker under det 1:a, 2:a
eller 3:e året av 3-årsperioden.
Klubben släpper spärr för medlem, via Bilsport Online på SBF:s hemsida eller, genom kontakt
med SBF, omgående när licensinnehavaren har betalt sin medlemsavgift.
Redan utfärdad licens är giltig längst t.o.m. 31 januari nästföljande år oavsett när klubben har
spärrat medlemmen, efter detta datum krävs att klubben släpper spärren för att licensen åter
skall vara giltig. Detta gäller under förutsättning att inte klubben har avfört eller uteslutit
medlemmen. Skulle detta ske krävs att medlemmen gör ett klubbyte för att licensen åter skall
vara giltig.
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Byte av klubb
Vid byte av klubb skall särskild blankett fyllas i och skickas till SBF. Både nuvarande och nya
klubben skall genom klubbstämpel/signatur godkänna bytet. Funktionär som tillhör klubb som
uteslutits eller begärt utträde ur förbundet skall omedelbart få utföra uppdrag för ny klubb som
godkänt medlemskapet. Nya klubben bör dock snarast informera SBF om den nya
klubbtillhörigheten, SBF utfärdar då ny licens.
Distriktsfunktionär
Distrikten utser årligen distriktsdomare och distriktstekniker inom sportgrenen bland de inom
distriktet som har A-licens i respektive funktion. De som utses till distriktsfunktionärer skall
vara tillräckligt meriterade för att utses till domarordförande respektive teknisk kontrollant vid
DM-tävling. SDF utfärdar eventuella kompletterande regler för bibehållande av behörigheten.
Aktuell förteckning över distriktsfunktionärer finns hos varje SDF.
Förbundsfunktionär
Respektive utskott utser årligen Förbundsdomare och Förbundstekniker. De som utses till
förbundsfunktionärer skall vara tillräckligt meriterade för att utses till domarordförande
respektive teknisk kontrollant vid tävling ingående i rikstäckande mästerskap.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Kommittéer och Sportgrensutskott (den egna sportgrenen) får
inte inneha chefsfunktionärsuppdrag (domare, tävlingsledare, bitr. tävlingsledare) vid nationella
mästerskapstävlingar.
G 7.3
Licenser
Bilder och text för beskrivning av SBF:s Licenser har placerats i separat bilaga till
Gemensamma  Regler.  Dokumentet  benämns  ”Bilaga  till  G  7.3  Licenser”.
G 7.4
Deltagande utanför SBF.
En licensinnehavare som önskar anmäla sig till, delta i, arrangera, eller inneha uppdrag vid en
bilsporttävling, träning eller uppvisning som anordnas av en arrangör som inte är ansluten till
SBF, skall ansöka om tillstånd för sådant deltagande.
Sådan ansökan om deltagande ska lämnas skriftligt till SBF vid internationellt evenemang eller
din klubb eller distrikt (SDF) som du tillhör vid nationellt evenemang, och vara egenhändigt
undertecknad.
Ansökan ska ha inkommit till klubb/SDF/SBF inom skälig tid före tävlingsdagen.
Blankett för ansökan, tillsammans med kriterier för godkännande, finns på SBF:s hemsida
under Blanketter - Juridik.

Beslut av JK får överklagas av den sökande hos Riksidrottsförbundets skiljenämnd.
Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt undertecknat och ha inkommit till
Riksidrottsförbundets skiljenämnd inom fem arbetsdagar från det att JK meddelat beslut.
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G 7.5
Överklagande av beslut enligt punkten G 7.4.
Beslut av klubb/SDF/SBF efter ansökan enligt punkten G 7.4 får överklagas av den sökande
hos SBF:s juridiska kommitté (JK). Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt
undertecknat och ha inkommit till JK inom fem arbetsdagar från det att klubb/SDF/SBF
meddelat beslut.

