
 Søknad om amatør trenerlisens 

 

Navn:____________________________________________ Fødselsdato:_______________ 

Adresse:____________________________________________________________________ 

Medlemskap i travlag:______________________________ Tlf.nr:_____________________ 

 

Hester i trening:  (dersom annen eier er angitt ovenfor, skal slektsforhold oppgis!) 

 

Hestenavn:_________________________________ Eier:____________________________ 

Hestenavn:_________________________________ Eier:____________________________ 

Hestenavn:_________________________________ Eier:____________________________ 

Hestenavn:_________________________________ Eier:____________________________ 

Hestenavn:_________________________________ Eier:____________________________ 

  Alle endringer skal fortløpende meldes til hjemmebanen! 

 

Adresse på oppstallingssted: (hvis avvikende fra bostedsadresse) 

___________________________________________________________________________ 

Amatørtrener lisenskurs gjennomført: (sted og dato) 

___________________________________________________________________________ 

Eventuell alternativ kompetanse/bakgrunn fra travet: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sted og dato       Søkerens underskrift 

 

   Dette skjemaet sendes til hjemmebanen! 



 Søknad om amatør trenerlisens 

Utdrag fra reglementet: 
FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 
1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 
2. Utdannet og godkjent etter de krav som er spesifisert for den enkelte lisens. 
3. Lisens utstedes ikke eller inndras, enten for et bestemt tidsrom eller for alltid, når person i henhold til Lov om dyrevern er 

funnet uskikket til å ha egne eller andres hester i sin varetekt (oppstallet og/eller i trening). 
4. Lisens utstedes ikke til, eller inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid fra person som er ilagt sanksjon i medhold av DNTs 

lov § 12-2, pkt 1 b-d og pkt 2. 
TRENERLISTER 
For å kunne innmeldes og delta i travløp arrangert i henhold til Reglement for travsport i Norge må alle hester være registrert 

på en treningsliste. Hester skal registreres på treningslisten til den som har treneransvaret for hesten. Med treneransvar menes 

jevnlig tilsyn med, og deltagelse i treningen av hesten. Lisensinnehaver er ansvarlig for at hesten registreres på korrekt 

treningsliste. Feilaktige opplysninger kan sanksjoneres. Alle personer som skal registrere hester på sin treningsliste, må inneha 

trenerlisens utstedt av DNT. Dersom trener har flere filialer, skal det på forlangende oppgis på hvilken filial hver hest står 

oppstallet. Med filial menes oppstallingssted der driften inngår i trenerens regnskap. 
Det finnes 2 trenerlisenser:  
   Profesjonell trenerlisens (A og B) 

   Amatør trenerlisens 
FELLES KRAV FOR ALLE TRENERLISENSER 
1. Ved etablering av stall/oppstallingssted, og ved flytting/adresseendring for stall/oppstallingssted, skal hjemmebanens 

lisensnemnd ha skriftlig underrettelse om dette. Kopi skal sendes til DNT. Stall/oppstallingssted skal fylle betingelser gitt i, eller 

med hjemmel i Lov om dyrevern, eller andre offentlige krav. Dersom en trener har hester oppstallet mer enn et sted, skal hver 

filial være oppgitt til hjemmebanens lisensnemnd. 
2. Lisensinnehaveren plikter, på forlangende og til enhver tid, å la representanter for lisensnemnd foreta inspeksjon av at de 

hester som er oppstallet til enhver tid er i tråd med innrapportert treningsliste. 
3. Lisensinnehaveren er ansvarlig for at det til enhver tid er innrapportert oppdatert treningsliste til hjemmebanen. Ved 

mangelfull, eller uriktig treningsliste kan lisensen inndras. Komplett treningsliste skal sendes til hjemmebanen hvert år innen 1. 

november. Endringer i treningsliste skal meldes umiddelbart til hjemmebanen. 
4. For å kunne innmelde en hest til travløp må den aktuelle hesten være registrert på vedkommende treners treningsliste. Dette 

skal være registrert hos trenerens hjemmebane senest siste virkedag før innmeldingen. 
FORNYELSE AV TRENERLISENS 
Trenerlisenser utstedes for et kalenderår ad gangen. Fornyelse skjer ved kalenderårets begynnelse til alle som fyller kravene 

for trenerlisensen, og etter innsending av den årlige treningsliste. 

 
KRAV FOR Å FÅ OG BEHOLDE AMATØR TRENERLISENS: 

For å få utstedt amatør trenerlisens kreves et amatørtrenerlisenskurs på hjemmebanen. Kurset 

omfatter gjennomgang av travsportens organisering, informasjon om dopingbestemmelser, 

travsportens regelverk og bestemmelser, samt en praktisk gjennomgang av klargjøring av hest til 

travløp. Kurset arrangeres av hjemmebanens utnevnte lisensnemnd. Kursets omfang er minimum tre 

timer, og kursavgift er kr 500,- pr pers. Personer som tidligere har vært registrert som trener på hest 

kan få utstedt amatørtrenerlisens etter søknad. Lisensen kan utstedes til personer etter fylte 16 år. 

Personer under 18 år registreres med verge. 

1. Ha norsk bostedsadresse. 

2. For hester i trening hos innehaver av amatør trenerlisens må lisensinnehaveren selv eller nær 

slektning være registrert som ansvarshavende eier/leier i Det Norske Travselskap eller utenlandsk 

sentralforbund. Med nær slektning menes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, 

søsken, ektefelle/samboers barn og foreldre, samt egne barns ektefelle/samboer. 

Unntak fra denne bestemmelse kan gjøres kun for: 

  - Godkjente hingsteholdere som kan trene avlshingster de har i stasjon. 

  - Fagansvarlig ved hestefaglig utdanningsinstitusjon for hester som benyttes i 

undervisningsopplegget. 

3. Oppstallingsstedet skal være geografisk beliggende slik at det er praktisk mulig for 

lisensinnehaveren selv, ektefelle/samboer eller stallansatt hos lisensinnehaveren å ha det daglige 

tilsynet med hesten(e). 

 

 

 


