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Ryttar- och hästlicens löser du via TDB, Tävlingsdatabasen, från ryttarens/hästens profilsida.  2022 2023 
Välj Beställ/Förnya/Uppgradera/Aktivera licens. SEK SEK 

Meetinglicenser 
1 (en) meetinglicens gäller för ryttarens anmälan till klasser/listor som ingår i en och samma proposition. 
Meetinglicenser är giltiga det kalenderår de är märkta med samt påföljande kalenderår. 
Licensen kan lösas flera gånger tills man kommer upp i beloppet för motsvarande åldersgrupps årslicens. 
 
Meetinglicensen är förbrukad och man kan inte få den till godo efter likviddagen för tävlingen, 
om man t.ex. blir sjuk eller av annan anledning inte kommer till start.  

Meetinglicens - kr/meeting  175 175 
Meetinglicens lektionsryttare1 - kr/meeting  95 95 

 
Barnlicenser - t.o.m. det år ryttaren fyller 12 år 

Årslicens Barn 200 210 
Årslicens lektionsryttare1 Barn 100 105 

 
Juniorlicenser - t.o.m. det år ryttaren fyller 18 år 

Årslicens Junior 400 420 
Kan uppgraderas till ”Internationell årslicens Junior”. 
Årslicens lektionsryttare1 Junior 200 210 
Internationell meetinglicens Junior - kr/meeting 330 340 
Kan lösas tillfälligt när man har ”Årslicens Junior”, 330kr/gång tills man är uppe i  
1650kr, då licensen kan uppgraderas till ”Internationell årslicens Junior”. 
Internationell årslicens Junior 1650 1700 

 
Seniorlicenser - fr.o.m. det år ryttaren fyller 19 år 

Årslicens Senior 600 625 
Kan uppgraderas till ”Internationell årslicens Senior”. 
Årslicens lektionsryttare1 Senior 300 315 
Internationell meetinglicens Senior - kr/meeting 895 925 
Kan lösas tillfälligt när man har ”Årslicens Senior”, 895kr/gång tills man är uppe i 4530kr, 
då licensen kan uppgraderas till ”Internationell årslicens Senior”. 
Internationell årslicens Senior 4530 4665 

 
Linförar- och groomlicens 80 85 

Tränarlicens 430 445 

Förbundslegitimation 825 850 

 
Hästlicenser - gäller per kalenderår 

Årslicens häst/ponny 330 340 
Årslicens lektionshäst/ponny 125 130 
Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, sommaruppehåll i lektionsverksamhet 
borträknat, regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30h/mån i lektioner med olika ryttare. 
Ägarbyte häst/ponny (på redan aktiverad licens) 100 100 
Aktivera livstidslicens häst/ponny 0 0 
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Utländska ryttare 
För att utländsk ryttare skall ha tillåtelse att tävla i Sverige krävs tillstånd från det egna landets ridsportförbund,  
Letter of Permission, som skall meddela detta till Svenska Ridsportförbundet via e-post sport@ridsport.se. Medlemskap ska 
lösas i en av SvRF’s medlemsföreningar, därefter ska ryttar- och hästlicens beställas och betalas i TDB. 

Nordiska ryttare 
Nordiska ryttare som reser till Sverige endast för tävling och sedan hem igen efter avslutad tävling startar på sin nationella 
licens och är undantagna kravet på Letter of Permission och svensk licens. 

Start utan licens TRI mom. 150 
1500 kr + avstängning från klass/klasser. 

Betalning 
Licensen aktiveras när den betalats. Betalningen sker med Swish eller bankkort i TDB, från menyn 
Mina sidor > Beställningar. 

1 Följande får tävla på lektionsryttarlicens på nationella tävlingar: Lektionsryttare (TR I Mom. 111) som tävlar på 
lektionshäst (TR I Mom 111), pararyttare på lånad häst, distansryttare till och med 50 km, voltigörer, linförare i voltige, 
ryttare i Mounted Games samt för kuskar upp till och med LA.  


