Till:
KAK / Kungliga Automobil Klubben
Box 56038
103 27 STOCKHOLM

KAK:s förarmärke
(för privatbilister)
Ansökningstid:
1 oktober-31 januari

Med stöd av nedanstående upplysningar samt bifogade intyg får jag härmed anhålla om KAK:s
förarmärke i: brons 10 år �, silver 15 år �, guld 25 år �, emalj 30 �, 40 �, 50 �, 60 år �
(kryssa i det tillämpliga)

Namn: ......................................................................................................................................…...
(fullständiga för- och efternamn, tilltalsnamnet understrucket eller med VERSALER)

Tidigare efternamn: ..................................................................................................................…...
Personnummer: _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _

Titel: ....................................................……....

Bostads- och postadress: ..........................................................................................................…...
................................................................................

Tel: .....................................................…...

� Är medlem i KAK � Är icke medlem i KAK
Innehar KAK:s förarmärke i brons / silver / guld / emalj, eller annan utmärkelse för föredömligt
uppträdande i trafiken, sedan år .......... nämligen ...............................................................
Har framfört motorfordon regelbundet under åren .................. - ..................
Kör årligen omkring ................. mil.
Har för trafikförseelse ådömts frihetsstraff, böter eller varning:
Förseelsens art
Tidpunkt
Straff

Ådömd den

.................................................................................................................................
Körkortet:

� har varit återkallat under tiden (från-till, datum och år) .....................................................
� har icke varit återkallat

Aktuellt utdrag ur belastnings- och vägtrafikregistret, vilka ej får vara äldre än från 1 oktober,
skall bifogas.
Information och blankett för utdrag ur belastningsregistret återfinns på www.polisen.se
Registerutdrag ur vägtrafikregistret erhålles från Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se
(Blankett för ansökan finns även sist i denna pdf)
Jag har tagit del av reglementet för förarmärket och känner väl syftet med utmärkelsen. Med
hänvisning härtill får jag härmed på heder och samvete intyga att samtliga de av mig lämnade
uppgifterna till alla delar är riktiga:
Ort: ...........................................................datum: ……............
Namnteckning sökande: ...............................................................................................................
Sökandens namnteckning bevittnas:
Namn: ............................................................................

Tel: ..................................

INTYG
Gällande KAK:s förarmärke
Undertecknade, som tagit del av reglementet för KAK:s förarmärke och som väl känner syftet
med utmärkelsen stödjer
.................................................................................................
(sökandes namn)

ansökan om erhållande av KAK:s förarmärke i brons/silver/guld/emalj. Vi anser att sökanden är
en duglig och erfaren förare, vilken genom sitt hänsynsfulla och omdömesgilla uppträdande i
trafiken och i övrigt tillvunnit sig allmänt erkännande. Såvitt vi vet är de uppgifter som sökanden
lämnat riktiga.
Ort: ................................... datum: ............

Ort: ..................................... datum:....…...

Namn:..........................................................

Namn:.........................................................

Titel:............................................................

Titel: ..........................................................

Adr: .........................................................…

Adr: ............................................................

Postadr: ......................................................

Postadr: ......................................................

Tel .....................................................

Tel .................................................

� Är medlem i KAK
� Är icke medlem i KAK

� Är medlem i KAK
� Är icke medlem i KAK

Mitt intyg hänför sig till åren: …………........

Mitt intyg hänför sig till åren ……….........

Anm: Intyget skall avse de senaste 10 åren när det gäller bronsmärke, de senaste 15 åren när det
gäller silvermärke, de senaste 25 åren när det gäller guldmärke och de senaste 30-60 åren när
det gäller emaljmärke. För dem som tidigare innehar brons-, silver-, eller guldmärke, gäller att
intyget skall avse tiden från och med då detta erhölls. Kompletterande intyg lämnas på särskild
blankett.
Den stadgade avgiften:

Bronsmärket
Silvermärket
Guldmärket
Emaljmärket 30 år
Emaljmärket 40 år
Emaljmärket 50 år, 60 år

200 kr
300 kr
350 kr
400 kr
500 kr
500 kr

Avgiften översändes samtidigt med ansökan till KAK:s Bankgiro nr 651-8393.
Avgiften återbetalas om förslaget icke bifalles.
Vill Du även beställa vagnmärke som är utformat som rockmärke, men i storlek 7x8 cm,
är priserna följande:
Brons 300 kr
Silver 375 kr
Guld 425 kr
Emalj 525 kr
Vagnmärket kan beställas och betalas antingen i samband med ansökan av förarmärke
(rockmärke) eller vid senare tillfälle.

REGLEMENTE
för

KAK:s F Ö R A R M Ä R K E
(Instiftat den 4 maj 1915)
KAK:s förarmärke kan tilldelas innehavare av svenskt körkort som uppfyller nedanstående bestämmelser.
1.

Sökande skall ha gjort sig känd som en duglig och erfaren förare, vilken uppträtt hänsynsfullt och
omdömesgillt i trafiken.

2.

Sökanden skall under i punkt 3 föreskriven period på ett föredömligt sätt regelbundet ha framfört motorfordon
i icke obetydlig omfattning. Härvid får sökanden ej ha gjort sig skyldig till sådan förseelse eller i
övrigt framfört motorfordon på sådant sätt att trafiksäkerheten äventyrats.

3.

Förarmärket finns i sju valörer, nämligen i brons, silver, guld och emalj samt emalj med tilläggsbrickor
för 40, 50 och 60 år. För dessa fordras en sammanhängande körperiod som uppfyller reglementets
bestämmelser nämligen: a) Bronsmärke 10 år
b) Silvermärket 15 år
c) Guldmärke 25 år
d) Emaljmärke 30 år
e) Emaljmärke 40 år
f) Emaljmärke 50 år
g) Emaljmärke 60 år
Ovanstående tidsperioder skall räknas fram till den 1 oktober det år ansökan inlämnas. Utdrag ur belastningsoch vägtrafikregistren måste följaktligen gälla minst tiden fram till sistlidna 1 oktober.

4.

Ansökan skall vara åtföljd av utdrag ur belastnings- och körkortsregistren för den senaste femårsperioden
samt - för de högre valörerna - styrkande av frihet från trafikförseelser också under närmast dessförinnan
liggande femårsperiod(er), företrädesvis genom hänvisning till tidigare tilldelad lägre valör av
förarmärket eller annan motsvarande utmärkelse.

5.

Ansökan skall vara åtföljd av intyg av två trovärdiga personer, som icke står i nära släktskap med den
sökande. En av intygsgivarna bör vara medlem i KAK. Intyget skall vara utskrivet på av KAK fastställd
blankett samt styrka sökandens kvalifikationer. Intyget skall avse hela perioden för vederbörande märke,
dock minst de senaste 15 åren då det gäller emaljmärket. För tidigare innehavare av brons-, silver- eller
guldmärket skall intyget gälla tilläggsperioden mellan respektive märke.

6.

Avgifterna för KAK:s förarmärken fastställes årligen av KAK:s styrelse.

7.

För att kunna behandlas, måste fullständig ansökan, åtföljd av stadgad avgift, inlämnas till KAK senast
den 15 januari på blankett som tillhandahålles av KAK.

8.

Samtliga förslag behandlas av en särskild kommitté bestående av fem ledamöter, vilka årligen utses av
KAK:s styrelse. Kommittén kan vid behov söka samråd med organisationer som företräder trafiksäkerhet
samt vissa kategorier av yrkesförare. Kommittén fattar beslut i samtliga behandlade ärenden. Dessa
beslut kan överklagas till KAK:s styrelse, vars beslut är slutgiltigt.

9.

Förarmärke utdelas vid KAK:s årsmöte eller vid annan högtidlighet, som KAK:s styrelse bestämmer.

10. Detta reglemente för KAK:s förarmärke är fastställt av KAK:s styrelse den 8 januari 1985. Det gäller
tills vidare och kan när som helst ändras av KAK:s styrelse.

