Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Information om tävlingslicenser.
Som de flesta vet hanteras tävlingslicenserna av Folksam. De har ett register med samtliga
licensierade brottare. De tillverkar även licenskorten.
Tävlingslicensen består av två olika saker. Dels en grundförsäkring mot skador, men även
ett tävlingstillstånd som man måste ha för att tävla.
Tävlingsbestämmelserna säger att alla som skall tävla skall ha giltig tävlingslicens. Detta
gäller brottare från och med 7 års ålder. Licensen gäller kalenderår, dvs. från 1/1 – 31/12.
De flesta föreningarna sköter hela licensbiten via datorn och Folksams hemsida. Det är
ganska enkelt att anmäla nya brottare via datorn. Det tar oftast några dagar innan det syns i
registret att man har anmält en brottare för att få ny licens. Om man inte har giltig licens eller
kan uppvisa datalista där brottaren är upptagen måste man uppvisa kvitto på att licensen är
betald för att få tävla. OBS om en datalista uppvisas så skall man kontrollera att det står
betald och så datum, när den är betald.
Det är alltid föreningen som är ansvarig för att brottarna har giltig tävlingslicens.
Detta oavsett vem som skall betala för tävlingslicensen.
Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att kontrollera att alla invägda brottare har giltig
tävlingslicens.
Om en förening sköter licenserna via Folksams hemsida, så uppmanas föreningarna att
slutklarera sin licenslista i mitten på januari. Om man inte slutklarerar sin licenslista så gör
Folksam det till föreningen någon vecka senare. Därefter skickar de ut en faktura på de
brottarna som var upptagna på föreningens licenslista. Föreningen har därefter 30 dagar på
sig att betala fakturan. Licenskorten kommer därför inte till föreningen förrän kanske i slutet
av februari.
OBS Ovanstående förfaringssätt är helt felaktigt. Detta innebär att brottarna tävlar utan giltig
tävlingstillstånd ibland ända fram till mars månad.
Folksam har valt att ge de licensierade ett efterskydd i försäkringen under träning för januari
månad. Detta har egentligen inget med tävlingstillståndet att göra. Men många tror att de
gamla licenserna fortfarande gäller eftersom de inte har fått någon faktura för de nya
licenserna. Det är bara försäkringsskyddet som gäller på de gamla licenserna. Man får alltså
inte tävla med de gamla licenserna under januari månad.
Skall man tävla i januari (vilket de flesta gör) månad skall man göra så här:
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Föreningen klar markerar sina brottare i mitten på november. Efter någon vecka får man
fakturan från Folksam som man betalar. Efter ytterligare någon vecka får man de nya
licenskorten på sina brottare, som då kan börja tävla på det nya året.
Grundregeln är – skall du tävla – skall du ha betalt licensen.
Vad gör man då om en brottare har glömt licensen hemma? Oftast har tävlingsarrangören en
dator man kan få låna och koppla upp sig mot Folksams hemsida. Har man lösenord med sig
är det naturligtvis lätt att plocka ut en datalista över klubbens brottare, där det står att
licensen är betald. Har man betalt licensen dagen eller dagarna innan måste man ha kvitto
på fullgjord betalning med sig, eftersom det kan ta flera dagar innan det syns i registret att
betalningen är gjord.
En kategori som inte behöver tävlingslicens (än så länge) är brottare under 7 år. De får bara
brottas inom distriktet på så kallade nybörjartävlingar. Det är dock inte förbjudet att skaffa
licens för en brottare under 7 år. Det är faktiskt jättebra om alla brottare hade haft licens, för
då hade ju alla varit försäkrade. Men även om man skaffar licens till en sjuåring, får denne
naturligtvis inte ställa upp i sanktionerade tävlingar.
Oftast är barnen försäkrade via förskolan, men det är alltid bra att kolla så att barnet är
försäkrat. Skador kan ju alltid inträffa oansett ålder.
Jag och Lasse Lundberg har varit i kontakt med Folksam för någon vecka sedan.
Styrelsen i SBF har tagit ett beslut om förändringar av tävlingslicenserna, detta kommer att
träda i kraft 15:e november 2013.
Det kommer att finnas tre sorters licenser:
A-licens; Från 15 år och uppåt.
B-licens; Från 6 år till och med 14 år.
Elitlicens;
För elitbrottare, eller egentligen för vem som helst, som satsar hårt på sin brottning. Denna
licens innehåller ett ganska avancerat skydd mot skador. Bl.a. kan man få förtur till läkare
och/eller en eventuell operation. Ansökan om denna licens/försäkring skall ske genom SBF:s
kansli.
Alla som tävlar skall ha en tävlingslicens.
Känner Ni er osäkra med det här om licenser så kontakta undertecknad, så skall jag försöka
reda ut begreppen.
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