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Tränarlicens med reglemente 
LICENSIERING 
Svenska Boxningsförbundet (SBF) använder sig av tränarlicenser för att kvalitetssäkra svensk boxning och 
precisera ansvaret för boxarnas säkerhet. Licensieringen innebär att SBF har möjlighet att föra ett register 
över aktiva tränare och ledare.   

Tränarlicensen har en giltighetstid av två år från beslutsdagen. Innehav av en giltig tränarlicens är 
obligatoriskt för rätt att sekondera vid SBF:s mästerskap. Den som ansökt om och beviljats en tränarlicens 
förbinder sig att följa SBF:s regler samt AIBA:s tävlingsregler och etiska regler. Licensinnehavaren skall 
genomgå SBF godkända utbildningssteg enligt nedan.  

UTBILDNINGSKRAV  
För att bli licensierad skall sökanden ha genomgått SBF:s Tränarutbildning Steg I. Om sökanden inte har den 
kvalifikationen kan SBF ålägga sökanden att genomgå utbildningen inom ett år från det datum som licensen 
utfärdats.   

SBF kan avslå ansökan, om sökanden inte vill genomföra utbildningen eller andra skäl (bristande lämplighet) 
föreligger.  

För att behålla tränarlicensen skall den tills vidare licensierade tränaren ha genomgått SBF:s 
Tränarutbildning Steg II senast under andra året från den dag licensen utfärdades.   

Har sökanden genomgått godkända AIBA-kurser för tränare, premierar SBF sådana utbildningar att gälla 
under 4 år, vilket innebär att AIBA-utbildning gäller under två på varandra följande licensperioder á 2 år.  

ADMINISTRATION  
Kostnaden för en tränarlicens är f.n. 200 kr per tvåårsperiod. 

Ansökningsförfarande: 
1) Begär ett utdrag från Polisens belastningsregister (blankett 442.14) och skicka in det tillsammans med

ifyllt ansökningsformulär, se nedan. Fyll i ansökning och skicka in till SBF:

Svenska Boxningsförbundet 
Idrottens Hus, Box 
110 16 100 61 
Stockholm  

eller sänd in ansökan elektroniskt till competition@swebox.se   

2) Betala in 200 kr till bg 5723-8651 och ange namn samt att det gäller tränarlicens.

Efter att ansökan inkommit, ansökningsavgiften har betalats och sökandes utbildning har kontrollerats 
registrerar SBF licensinnehavaren. 

Besöksadress: Skansbrogatan 7
Tel: +46 (0)8 699 60 00 (vx)  

http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBoxningsforbundet/Foreningsnytta/Tranare1/


Stockholm 2018-03-13

Ansökan om SBF Tränarlicens 
Innehav av en giltig tränarlicens är obligatoriskt för rätt att sekondera vid SBF:s mästerskap. Den 

som ansökt om och beviljats en tränarlicens förbinder sig att följa SBF:s och AIBA:s regler samt SBF 

godkända utbildningssteg. Professionellt licensierade tränare får inte sekondera på SBF:s nationella 

mästerskap eller på internationell nivå inkl. landskamper. Med svenska mästerskap menas Diplom-

SM, Ungdoms/Junior-SM och Senior-SM. 

Personnummer (ååååmmdd-xxxx):__________________________________________________________________ 

För- och efternamn:_______________________________________________________________________________ 

Adress:_________________________________________________________________________________________ 

Postnummer:_____________________________________ Postort:________________________________________ 

Telefon:_________________________________________________________________________________________ 

E-post:__________________________________________________________________________________________

Klubb:__________________________________________________________________________________________ 

Genomgått utbildningar  

JA NEJ Datum/Plats/Kursledare 

SBF Tränarutbildning Steg I _____________________________________________ 

SBF Tränarutbildning Steg II _____________________________________________ 

SBF Tränarutbildning Steg III _____________________________________________ 

SBF Tränarutbildning Steg IV _____________________________________________ 

AIBA 1-Star for Coaches _____________________________________________ 

AIBA 2-Star for Coaches _____________________________________________ 

AIBA 3-Star for Coaches _____________________________________________ 

Underskrift: Datum: 

______________________________________________________________________________________ 
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Att fylla i för SBF 

Ansökan inkom:_________________________________ Licens betald:______________________ 

Godkänd JA  NEJ  

Underskrift: Datum: 

______________________________________________________________________________________ 
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