
    
 
 
 
 
     
 
   KAK:s förarmärke 
   (för privatbilister) 
 
Till:     
Kungliga Automobil Klubben     
Box 56038     Ansökningstid:  
102 17 STOCKHOLM    1 oktober – 31 januari 
      
Med stöd av nedanstående upplysningar samt bifogade intyg vill jag härmed ansöka om förarmärke i: 

Brons 10 år  Silver 15 år  Guld 25 år  Emalj 30   40  50   60 år  
 

Namn: _____________________________________________________________________ 
(Alla för- och efternamn, tilltalsnamnet med VERSALER) 
 

Tidigare efternamn: ___________________________________________________________ 

Personnummer: ______________________ Titel: ___________________________________ 

Adress: _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

Jag är medlem i KAK    Jag är inte 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.  

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 och datum: ______________________  Ort och datum: ________________________ 
 
Namn: _____________________________  Namn: _______________________________ 

Titel: ______________________________  Titel: ________________________________ 
 
Adress: ____________________________  Adress: ______________________________ 

Tel. nr: ____________________________  Tel. nr: ______________________________ 
 

Jag är medlem i KAK             Jag är medlem i KAK           
Jag är inte medlem i KAK     Jag är inte 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 det detta erhölls. Kompletterande intyg lämnas på särskild blankett.   
 

Den stadgade avgiften: Bronsmärket  200 kr   
   Silvermärket  300 kr   
   Guldmärket  350 kr   
   Emaljmärket 30 år 400 kr   
   Emaljmärket 40 år 500 kr 
        Emaljmärket 50 och 60år 500 kr  

Avgiften översändes samtidigt med ansökan till KAK:s BG nr. 651–8393. 

Avgiften återbetalas om förslaget icke bifalles. 

Vill du även beställa vagnmärke som är utformat som ett rockmärke, men i storlek 7 x 8 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 eller vid senare 
tillfälle. 
 


