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BANESPORTENS CIRKULÆRE LICENSER 
 
Nationale licenser 
Ungdomslicenser, grundlicens (U-FR) og U-B, udstedes til kørere under 18 og ombyttes til 
grundlicens (FR) og B den første sæson efter køreren er fyldt 18 år. 

 

 Krav til udstedelse Krav til fornyelse 

Grundlicens (U-FR) 
Folkerace og 
crosskart 

Deltage i klubkursus1 samt bestå teoretisk 
FR-prøve eller inden for de sidste 5 år have 
haft en af banesportens øvrige licenser. 
Folkerace: Skal fylde 14 år i kalenderåret. 

Crosskart: Skal fylde 6 år i kalenderåret. 

Gennemført mindst én 
konkurrence inden for de 

seneste 5 år. 
Resultatliste kan kræves.  
 

Grundlicens (FR) 
Folkerace og 
crosskart 

Deltage i klubkursus1 samt bestå teoretisk 
FR-prøve eller inden for de sidste 5 år have 
haft en af banesportens øvrige licenser. 
Skal være fyldt 17 år. 

 

 Krav til udstedelse Krav til fornyelse 

U-B Bestået baneprøve på racerskole. Optagelse 
på racerskole kan ske hvis køreren fylder 14 
år det år, racerskolen afholdes. 
Kan udstedes fra det år, man fylder 14 år 

Gennemført mindst én 
national konkurrence 
eller bestået racerskole 
inden for de seneste 5 år. 
Resultatliste kan kræves. 

B Bestået baneprøve på racerskole  
Skal være fyldt 18 år. 

  
1 Afholdelse af klubkursus: En klub der ønsker at afholde et FR-licenskursus skal senest 3 hverdage forud for kurset give 

sekretariatet besked herom, og give besked om, hvem der deltager i kurset. Kravet til underviser er min. OF-532+, samt 

overværelse af en OF-512, eller 514 løbsleder. 
Kursusmateriale udarbejdet af BU skal anvendes. Kursusmaterialet vil blive sendt ud til klubberne på mail, inden 

sæsonstart  
 
Udstedelse af licens indenfor en periode på 5 år 
B/U-B-licens kan erhverves, hvis man inden for de seneste 5 år med en grundlicens til crosskart/ 
folkerace har gennemført 5 konkurrencer, hvoraf mindst to nationale konkurrencer, i crosskart 
eller folkerace. Deltagelse skal dokumenteres i form af mesterskabets slutstilling eller resultatlister. 

Der skal aflægges teoretisk B-prøve som E-learning. 
 
Bestået baneprøve på racerskole er gyldig i fem år. 
 
Udstedelse af licens efter en periode på mere end 5 år uden licens.  

Hvis man i en periode på mere end 5 år, ikke har haft en banelicens (U-B/B), skal man bestå B-
licensprøven i E-learning.  
Har man ikke haft en Grundlicens (U-FR/FR) skal man bestå Folkerace-licensprøven i E-learning. 
Prøven skal foretages under observation af en person der er godkendt af BU. 
 
Er det over 10 år siden man sidst har gennem ført en konkurrence, skal man opfylde kravene for 
førstegangsudstedelse af licens.  
 
Starttilladelse i udlandet 
Nationale licenser af typerne grundlicens (U-FR) og grundlicens (FR) kan bruges til nationale løb i 
udlandet, såfremt man har en starttilladelse. 
 
 
FIA international licens 

 
De komplette bestemmelser for international licens kan findes i FIA International Sporting Code 
Appendix L. 
  

http://www.fia.com/appendix-l-international-drivers-licences-medical-examinations-drivers-equipment-and-conduct-2016
http://www.fia.com/appendix-l-international-drivers-licences-medical-examinations-drivers-equipment-and-conduct-2016
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Licenskrav, test og træning(-sløb) 
TEST/TRÆNING UDEN SAMLEDE STARTER 
Kræver mindst endagslicens. Inden kørsel på banen påbegyndes, skal endagslicenshavere 
instrueres i flagenes betydning. Fuld sikkerhedsmæssig udrustning skal anvendes. 
 

TRÆNING/TRÆNINGSLØB MED SAMLEDE STARTER 
Samme krav som test/træning uden samlede starter med følgende tilføjelse: Når der køres med 
samlet start, skal endagslicenshavere starte samlet i en klasse for sig selv. 
 
 

Licenskrav, offroad 

Folkerace 
Crosskart  
Formula Offroad 

Kræver mindst grundlicens med følgende  
påtrykt: grundlicens (UFR) eller grundlicens (FR) 

Rallycross B-licens (U-B) 

Alderskrav, offroad 

Folkerace  Skal fylde 14 år i kalenderåret. 

Folkerace junior Skal fylde 14 år i kalenderåret. Må ikke være fyldt 17 år. 

Crosskart Mini Skal fylde 6 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder 11 
år. 

Crosskart 85cc Skal fylde 9 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder 13 
år. 

Crosskart 125cc 

Crosskart Xtreme Junior 
Skal fylde 12 år i kalenderåret. Indtil og med det år man fylder 
16 år. 

Crosskart 250cc 
Crosskart 450cc 

Skal fylde 15 år i kalenderåret. 

Crosskart 650cc 
Crosskart Xtreme 

Skal fylde 16 år i kalenderåret. 

Rallycross 0-1600 Skal være fyldt 14 år. 

Rallycross National og 
Super 1600 

Super 2000 

Skal fylde 15 år i kalenderåret. 

Supernational Skal fylde 16 år i kalenderåret. 

Supercars  Skal være fyldt 16 år. 

Formula Offroad Skal være fyldt 18 år. 

 
Licenskrav, asfalt 
Alle kørere skal mindst have B-licens (U-B) 

 
Alderskrav, asfalt 
 

  

Formel 4 
Formel 5  
1600 Challenge 
DEC 1 

 
Skal være fyldt 14 år. 

DS3 Cup 
Super Seven Racing 
Arion Racing 
Super Cup 

Skal fylde 15 år i kalenderåret. 

Øvrige Skal være fyldt 16 år. 

 
 


