Förbundets tävlingslicens

Du kan söka tävlingslicens om du




är minst 14 år och 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.

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 eller Plusgiro 54 09 55-2.
Detta skickas in vid ansökan om tävlingslicens
Ansökan om tävlingslicens
Kopia på giltig legitimation (ID, körkort el pass)
Fotografi, (ansiktsfoto typ passfoto), JPG eller i fysisk form
En kvittens på att licensen är betald
Du kan välja att skicka in dina handlingar fysiskt, eller scanna och skicka digitalt till info@swekarate.se.
Vi kan också hjälpa dig direkt på kansliet, då ringer du och bokar tid för ett besök på tel 08-597 604 93.
Kontroll av licens vid tävling
Varje tävlande ska visa upp en giltig licens vid anmälan.
Tävlande utan licens får inte delta i tävlingen.
Vilka tävlingar kan utländsk medborgare delta i
Alla nationella tävlingar sanktionerade av Svenska Karateförbundet, med undantag
för Svenska Mästerskapet och Distriktsmästerskap.
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.
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