
Datum Kurs Plats

24-jan Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Linköping

24-jan Rallycross licenskurs, för behörighet till förarlicens i Rallycross. Linköping

07-feb Pedagogisk utbildning för ÖBF:s och ÖBF:s klubbars Utbildare via SISU Idrottsutbildarna. Mantorp Park

21-feb Rally licenskurs med teori / praktik samt L-ABC-utb. för behör. C-förarlic./ kartl.lic Rally, samt Ungdomsrally.            Skänninge

21-feb Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Skänninge

07-mar Bilsportkonferens för Tävlingsled. Tekniker, Domare, Chefsfunktionärer för samtliga Bilsportgrenar. Linköping

08-mar Tävlingsledning steg 3-4 RALLY och ARRENA för Tävlingsledning, Domare, chefsfunktionärer m.fl. Linköping

08-mar Teknikerkurser steg 3-4 för Tekniker inom RALLY och ARRENA Linköping

23-mar Utbildningskväll Idrott online (hemsida) i samarbete med SISU Östergötland Mantorp Park

25-mar Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Finspång Eliantorp 

28-mar Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing med teori och praktik med standardbil. Linköping

28-mar Karting licenskurs teoridel förare och funktionär. Praktik, med början den 30/3 samt den 31/3 och 7/4. Linköping

03-apr Rally licenskurs, med L-ABC-utb. för behörighet till C-förarlic. / kartl. lic. Rally, samt junior Ungdomsrally.           Norrköping

03-apr Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Norrköping

10-apr Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing med teori och praktik med standardbil. Mantorp Park

11-apr Co-driver licenskurs, för behörighet  säkerhetsnoter i Rally som berättigar till Co-driverliecns. Mjölby

12-apr Formel o Racing-licenskurs, för behörighet till förarlicens med teori samt praktik med standardbil/ formelbil. Mantorp Park

17-apr Drifting licenskurs, för behrighet till förarlicens för Drifting. Mantorp Park

01-maj Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Motala

08-maj Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing, med teori och praktik med standardbil. Linköping

29-maj Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing, med teori och praktik med standardbil. Mantorp Park

31-maj Rally licenskurs, med L-ABC-utb, för behörighet till C-förarlic. / kartl.lic. i Rally, samt junior Ungdomsrally. Skänninge

31-maj Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Skänninge

04-jun Co-driverkurs, för behörighet  säkerhetsnoter i Rally som berättigar till Co-driverliecns. Mjölby

10-jun Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior o junior i Folkrace. Norrköping

26-jun Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing, med teori och praktik med standardbil. Mantorp Park

06-aug Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för herrar, damer o junior i Folkrace. Motala

07-aug Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing, med teori och praktik med standardbil. Mantorp Park

08-aug Co-driver licenskurs, för säkerhetsnoter Rally som berättigar till Co-driverlicens. Skänninge

09-aug Rally licenskurs, med L-ABC-utb, för behörighet till C-förarlic. / kartl.lic. i Rally, samt junior Ungdomsrally. Skänninge

09-aug Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Skänninge

06-sep Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för herrar, damer o junior i Folkrace. Valdemarsvik

09-okt Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing, med teori och praktik med standardbil. Mantorp Park

28-okt Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior o junior i Folkrace. Norrköping

28-okt Rallycross licenskurs, för behörighet till förarlicens i Rallycross. Norrköping

14-nov Rally licenskurs, med L-ABC utb. för behörighet för C-förarlic. / kartl.lic. Rally, samt junior Ungdomsrally. Skänninge

14-nov Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Skänninge

15-nov Co-driver licenskurs, för behörighet  säkerhetsnoter i Rally som berättigar till Co-driverliecns. Skänninge

ÅR 2016. ÅR 2016

30-jan Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Finspång

30-jan Rallycross licenskurs, för behörighet till förarlicens i Rallycross. Finspång

06-feb Rally licenskurs, med L-ABC-utb. för behörighet till C-förarlic. /  kartl.lic Rally, samt junior Ungdomsrally.            Skänninge

06-feb Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov/körning. Skänninge

12-mar Bilsportkonferens för Tävlingsled. Tekniker, Domare, Chefsfunktionärer för samtliga Bilsportgrenar. Linköping

13-mar Tävlingsledning steg 3-4 RALLY och ARRENA för Tävlingsledning, Domare, chefsfunktionärer m.fl. Linköping

13-mar Teknikerkurser steg 3-4 för Tekniker inom RALLY och ARRENA. Linköping

25-mar Rally licenskurs, med L-ABC-utb. för behörighet till C-förarlic. / kartl. lic. Rally, samt junior Ungdomsrally. Norrköping

25-mar Rallylicenskurs praktik =  Debutantprov / körning. Norrköping

31-mar Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Kisa

02-apr Formel licenskurs, för behörighet till förarlicens i Formel och Racing med teori samt praktik med formelbil. Mantorp

03-apr Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing med teori och praktik med standardbil. Mantorp

03-apr Karting licenskurs teoridel förare och funktionär. Praktik, med början den 4/4 samt den 5/4 och 11/4. Linköping

08-apr Racing licenskurs, för behörighet till förarlicens i Racing med teori och praktik med standardbil.   Mantorp

10-apr Co-driver licenskurs, för behörighet  säkerhetsnoter i Rally som berättigar till Co-driverliecns. Norrköping

06-maj Folkrace licenskurs, för behörighet till förarlicens för senior och junior i Folkrace. Motala

 
Förfrågningar, upplysningar och anmälan till: Östergötlands Bilsportförbunds utbildning.

Tfn. 0142-57133 eller 0142-57055 mobil 070-6057133, mail: kansli@ostergotlandsbf.se 
Kursinbjudningar, information och eventuella ändringar, se ÖBF:s hemsida: www.ostergotlandsbf.se

ÖSTERGÖTLANDS BILSPORTFÖRBUNDS
Kurskalender för 2015 och del av 2016.

I samtliga förarlicenskurser ingår funktionärsutbildning steg 1-2 tävlingsledning.

Östergötlands Bilsportförbunds arrangerar kurser för förare, kartläsare, co-driver och L-ABC-kurser, samt
funktionärskurser för Tekniker, Tävlingsledning, hör av er så arrangerar Östergötlands Bilsportförb. utbildningen.

mailto:kansli@ostergotlandsbf.se
http://www.ostergotlandsbf.se/


       

       

           

           


