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Tränarlicens med reglemente 
LICENSIERING 

Svenska Boxningsförbundet (SBF) har den 12 januari 2015 beslutat att införa en tränarlicens för att kvalitetssäkra svensk 

boxning och precisera ansvaret för boxarnas säkerhet. Licensieringen innebär att SBF kommer 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. 

Tränarlicensen kommer att vara obligatorisk fr.o.m. 1 maj 2015. 

UTBILDNINGSKRAV 

För att bli licensierad skall sökanden ha genomgått SBF:s Tränarutbildning Steg I. Inga dispenser eller tillfälliga licenser 

för tränarlicenser ges över mästerskap i väntan på att utbildning kan genomföras.    

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, https://www.swebox.se/Dokument/Dokument/3.tranare/ och ”Ansökan Tränarlicens”. Skriv under 

och skicka in ansökan till SBF under adressen: 

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 betalts och sökandens utbildning har kontrollerats registrerar SBF 

licensinnehavaren.  
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