
 Søknad om profesjonell trenerlisens 

FYLLES UT AV SØKEREN: 

Navn:_________________________________________________ Født:________________ 

Adresse:_______________________________________________ Tlf.nr:_______________ 

Postnr:___________ Poststed:_____________________________ Tlf stall:______________ 

Medlemskap i travlag:______________________ E-post:____________________________ 

Organisasjonsnummer:_____________________ Navn på foretak:____________________ 

Bestått eksamen fra Travtrenerskolen årstall: __________ Lisensnummer:______________ 

Adresse stall/oppstallingssted:_________________________________________________ 

Egen beskrivelse av stall/oppstallingssted:________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lisensinnehaveren skal stille en garanti - stor kr. 20.000,- for trenerlisensen.  

Garantien stilles enten gjennom medlemskap i Norsk Travtrenerforening eller bankgaranti: 

Bekreftelse på medlemskap i Norsk Travtrenerforening: 

____________________ ____________ __________________________________________ 
       Sted   Dato   Trenerforeningens underskrift 

Bankgaranti stilles igjennom: __________________________________________________

     Bankens navn 

Originalt garantidokument må være DNT i hende før profesjonell trenerlisens kan utstedes. 

  

 

 

______________________  _____________  _____________________________________________________

 Sted   Dato   Søkerens underskrift 

 

 

Søknaden sendes Det Norske Travselskap, P.B. 194 Økern, 0510 OSLO, eller fax 22 95 60 60   

 

 



 Søknad om profesjonell trenerlisens 

  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. 

   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 lisensnemnda 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 PROFESJONELL TRENERLISENS: 

Kompetanse: 

- Godkjent eksamen ved Norsk Travtrenerskole. 

- Gjennomført og godkjent de til enhver tid gjeldende krav til etterutdanning. 

Personer som tidligere har hatt profesjonell trenerlisens A, kan få utstedt denne lisens igjen etter begrunnet 

søknad til DNT, med dokumentasjon på at kravene oppfylles. 

Utenlandske travtrenere som ønsker å ta ut norsk profesjonell lisens må søke DNT og gjennomføre påkrevd 

kurs. 

Generelle krav: 

1. Fylt 18 år. 
2. Folkeregisterregistrert i Norge. 
3. Minst 1 – én – hest i registrert trening for andre. 
4. Lisensinnehaveren skal til enhver tid være registrert i firmaregister i Norge 

(personlig foretak, AS, ANS, DA), eventuelt ansatt i firma som er registrert i 
dette register. Det skal årlig sendes inn attest fra dette registeret, samt 
skatteattest, til DNT. 
Når lisensinnehaver er ansatt i firma skal arbeidsforholdet på forlangende 
dokumenteres gjennom kopi av innmelding til, og årlig rapport fra 
trygdekontor. 

5. Lisensinnehaveren skal stille en garanti - stor kr. 20.000,- for trenerlisensen. 
B-trenere skal stille en garanti på kr 10.000,- 
Garantien gjelder økonomiske forpliktelser overfor Det Norske Travselskap, 
tilsluttede totalisatorselskap/forbund og utenlandske sentralorganisasjoner. 
Når disse forpliktelsene overstiger 50 % av garantibeløpet, kan lisensen 
inndras. 

6. Lisensinnehaveren plikter å sørge for at regnskapet er i overensstemmelse 
med de til enhver tid gjeldende krav fra offentlige myndigheter, og at 
lisensinnehaveren, eller firma vedkommende er ansatt i, er registrert som 
næring i de dertil bestemte offentlige registre. Firma som har ansatt mer enn 
én lisensinnehaver, må gi skriftlig beskjed til DNT, til hvilken lisens det er gitt 
prokura for å opptre på vegne av firmaet som travtrener. 

7. Lisensinnehaver som er gitt konkurskarantene, mister retten til å inneha 
trenerlisens i det tidsrom og etter de bestemmelser konkurskarantenen 
fastsetter. 

8. For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift som fastsettes 
av DNT.  
 
Lisensen gjelder så lenge innehaveren og oppfyller DNTs øvrige reglement og 
særskilte bestemmelser. Profesjonell trenerlisens A omfattes av DNTs trekkordning for hester 
lisensinnehaveren har i registrert trening. 
 
PROFESJONELL TRENERLISENS B utstedes ikke etter 1.1.2001 
 

 


