
LICENSREGLER. 
 
21.7 Tävlingslicens 
21.7.1 För att få delta i nationella tävlingar skall skytt ha löst giltig tävlingslicens. 

 Tävlingslicensen gäller ett år från 1 februari till 31 januari. 

21.7.2 Tävlingslicenserna indelas i fyra grupper: 
 Tävlingslicens A för skyttar i åldersklass 19-60, 
 Tävlingslicens B för skyttar i åldersklass 13-16 samt 
 Tävlingslicens C och D för skyttar i åldersklass 10 samt nybörjare oavsett ålder. 

Med nybörjare avses person som startat sin bågskytteverksamhet under året och ej 
tidigare deltagit i bågskyttetävlingar. 

21.7.3 Tävlingslicens D berättigar till deltagande i nationella tävlingar inomhus i 
skyttens åldersklass dock ej SM. 

 Tävlingslicens C berättigar till deltagande i nationella tävlingar inom- och 
utomhus i skyttens åldersklass dock ej SM. 

 Tävlingslicens B respektive A berättigar till deltagande i nationella tävlingar i 
enlighet med vad som sägs i SBF tävlingsbestämmelser 21.5. 

 För deltagande i SBF:s korrespondensserier erfordras ingen tävlingslicens. 

21.7.4 För att få tävlingslicens A respektive B skall ett godkänt skriftligt prov 
genomföras. Det skriftliga provet utformas centralt av SBF medan det åligger 
respektive förening att genomföra proven (se utsänd tävlingslicens manual). 

 För att få tävlingslicens C respektive D skall praktiska och teoretiska prov 
genomföras enligt av SBF utsänd tävlingslicens manual. 

21.7.5 Avgifter för tävlingslicens: 
 Tävlingslicens A 0.64 % av föregående års prisbasbelopp avrundat uppåt till 

jämna 10-tal kronor. 
 Tävlingslicens B avgiften för tävlingslicens A minus 100 kronor. 
 Tävlingslicens C respektive D ingen avgift. 

21.7.6 I tävlingslicensen ingår en försäkring vid olycksfallsskada som inträffar under 
tävling eller träning samt vid resor till och från. Vid tävling eller träning på annan 
ort än hemorten gäller försäkringen under hela vistelsen. 

21.7.7 Ansökan om tävlingslicens A respektive B görs av föreningen efter godkända 
prov enligt 21.7.4. 

 Ansökan skall göras på av SBF utsänd blankett med angivande av om ansökan 
avser tävlingslicens A eller B. 

21.7.8 Samtidigt med insändande av ansökan om tävlingslicens skall avgift av SBF 
fastställd avgift inbetalas på av SBF angivet postgiro för de antal tävlingslicenser 
ansökan omfattar. För att tävlingslicens skall utfärdas skall både ansökan, 
licensavgift och PUL-blankett sändas till SBF. 

21.7.9 Tävlingslicens C och D utfärdas av föreningen. 

21.7.10 I samband med ansökan om tävlingslicens skall den av SBF utsänd blanketten, för 
godkännande att SBF utifrån sin verksamhet får behandla/registrera och 
offentliggöra lämnade personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL), ifyllas 
och sändas SBF. 

 


