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Svenska Roddförbundets licensrutin 
 
Föreningarna ansöker själva om licens direkt i IdrottOnline samt betalar licensavgiften till Svenska 
Roddförbundets Bankgirokonto 301-1939 för motsvarande antal licenser. Licensavgiftens storlek 
anges på annan plats på webbsidan. 

 
Ansökan av licens: 
1. Behörig medlem loggar in på föreningens IdrottOnlinesida.  
2. Välj ”Fler” i överliggande menyraden eller ”Applikationer” beroende på vald upplösning.  
3. Välj ”Licenser” 
4. Välj personlicenser  
5. För att se aktuella läget välj ”Giltidhetstid: Period – Aktiva” och rätt licensperiod. Vi har endast 
personlicenser.  

 
 
6. För att söka licens: klicka på den stora blåa rutan till höger där det står ”+ Ansök licens” 
7. För att ansöka licens (se nedan) klickar du i ”personlicens” och väljer OS rodd eller Tiohuggarrodd. I 
OS rodd räknas ”smalbåt”, inomhusrodd och kustrodd” och väljer nästa i den blå rutan längs ner till 
höger.  
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8. På bilden nedan lägger du till de personer som du önskar söka licens för. Du kan söka för flera 
samtidigt. Klicka sedan på ”+ Lägg till” . De du valt dyker upp under fliken valda personer. Du bockar i 
de du önskar söka licens för och klickar i ”nästa”. Licensperioden är från 1/11 till 31/10 året efter.  

 
9. På nästa sida behöver du klicka i att du ”godkänner villkoren” och klicka på ”ansök” .  

 
10. När sedan betalningen är registrerad på Svenska Roddförbundets Bankgirokonto kommer 
licenserna bli godkända. Har du frågor skickar du eller mejl till info@rodd.rf.se  
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Bra att känna till:  
 
I enlighet med Svenska Roddförbundets reglemente (Kap 2 Representationsbestämmelser, § 11 Rätt 
att tävla för roddförening) går det bara att söka licens för en förening under en licensperiod. Om en 
roddare med licens vill tävla för annan förening, kan man inaktivera licensen i den ena föreningen 
och söka ny licens i den andra under förutsättning att det har beviljats dispens och att föreningarna 
är överens. Vi önskar ett mejl till info@rodd.rf.se från den förenigen som ”släpper iväg” sin roddare. 
Ett undantag är rätten att byta förening mellan vinter- och sommarsäsong. 
 
Betalning av licens  
 
1: Föreningen betalar det antal licenser som den har ansökt till Svenska Roddförbundets 
Bankgirokonto 301-1939. Det måste gå att identifiera Föreningen i Avsändare eller Text.  
2. Förbundet kan se vilka roddare som föreningen har sökt licens för. Om det inbetalda beloppet 
stämmer med antalet sökta licenser markeras de som godkända. Annars godkänns det antal licenser 
som betalningen räcker till.  
3. En god vana är att, efter några arbetsdagar, alltid stämma av att samtliga sökta licenser har blivit 
godkända.  
4. Några licenskort framställs inte. Det är uppgiften i Idrottonline som gäller.  
5. Observera att licensen ska vara betald och godkänd innan anmälan till tävling skickas till respektive 
arrangör. 
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