
 
Information om Tävlingslicens 

 

Du kan ansöka om en tävlingslicens om du är: 

• Medlem i en förening ansluten till Svenska Karateförbundet.  

• Har utländskt medborgarskap men tillhör en förening ansluten till Svenska Karateförbundet, 

då kopia på giltigt pass ska bifogas med ansökan. 

• Är bosatt i Sverige med tillfälligt personnummer och tillhör en förening ansluten till Svenska 

Karateförbundet.   

 

Åldersgräns 

• Tävlande i regelverk enligt WKF och Shobu Ippon ska inneha tävlingslicens från 14 års ålder. 

• Tävlande i regelverket Kyokushin ska inneha licens från 12 års ålder.                                  

 

Avgift och giltighet   

• Licensavgift 250 kr.  

• Licensen gäller i tre år (3 år) från utskriftsdatum.  

• Dubblett av förlorad licens 100 kr.  

• Avgiften betalas in på Bankgiro 442-4487. 

  

Detta skickas in vid ansökan om tävlingslicens  

• Ansökan om tävlingslicens, sid 1 i följande fil: Tävlingslicens ansökningsblankett.pdf 

• Kopia på giltig legitimation (ID, körkort el pass. Målsmans gäller om minderårig saknar ID.)  

• Foto i JPG-format, (ansiktsfoto i färg, rakt framifrån) 

• En kvittens på att licensen är betald    

Du kan välja att skicka in dina handlingar fysiskt eller skicka digitalt till info@swekarate.se.   

Vi postar dig din licens inom två veckor. Vill du hämta din licens på kansliets expedition ringer du och 

bokar tid för ett besök på tel 08-597 604 93.  

Kansliet har rätt att avslå en ansökan om den är ofullständig. 

 

Kontroll av licens vid tävling  

Varje tävlande ska visa upp en giltig licens vid anmälan. Tävlande utan licens får inte delta i tävlingen. 

Kopior eller intyg kan inte ersätta licensen.  

 

https://iof2.idrottonline.se/sec/UI/CMS/Content/globalassets/svenska-karateforbundet-tavling/tavling/info--dokument/tavlingslicens-ansokningsblankett_2020.pdf,,348446?epieditmode=False


 

 

 

Vilka tävlingar kan utländsk medborgare delta i   

Alla nationella tävlingar sanktionerade av Svenska Karateförbundet, med undantag för Svenska 

Mästerskapet och Distriktsmästerskap. För SM och DM gäller att man skall vara stadigvarande bosatt 

i Sverige sedan minst ett år. Som stadigvarande räknas mantalsskriven/folkbokförd vilket på 

anmodan ska kunna styrkas med myndighetsintyg för inskrivning med datumstämpel, så som 

handlingar från migrationsverket. 

  

Försäkring vid tävling/träning utländsk medborgare  

Aktiva som är medborgare i ett EU-land och tillhör en Svensk klubb ansluten till Svenska 

Karateförbundet  är försäkrade på motsvarande sätt som svenska aktiva.  

  

Utländska medborgare utanför EU  

Aktiva som är medborgare i länder utanför EU och tillhör en Svensk klubb ansluten till Svenska 

Karateförbundet är EJ berättigade till offentlig finansierad vård i Sverige och omfattas därmed INTE 

av den försäkring som tillhandahålls svenska aktiva. En tilläggsförsäkring rekommenderas. 


