
 Søknad om kjøre-/montélisens 

FYLLES UT AV SØKEREN: 

Navn:_________________________________________________________Født:_______________________ 

Adresse:_________________________________________E-post:___________________________________ 

Postnr:___________ Poststed:__________________________________Tlf:___________________________ 

Medlemskap i travlag:________________________________Kurssted:_______________________________ 

Lisenskategori:_________________________ 

  

Sted__________________ Dato_________ Underskrift____________________________________ 

 

FYLLES UT AV LISENSNEMNDA: 

_____________________________________har deltatt på lisenskurs i perioden_____________________ 

 Navn på deltaker                 dato 

Kandidaten har bestått teoretisk eksamen: _________ ___________________________________________ 
      Dato   Underskrift av kursleder 

 

GJENNOMFØRING AV PRAKTISK EKSAMEN:  KJØRELISENS    MONTÉLISENS    

          

_____________________________________________________   

Bane    dato   Underskrift                 Godkjent     Ikke godkjent  

_______________________________________________________________     

Bane                                  dato   Underskrift                 Godkjent      Ikke godkjent 

_______________________________________________________________   

Bane       dato   Underskrift                 Godkjent        Ikke godkjent 

_______________________________________________________________   

Bane                         dato   Underskrift   Godkjent         Ikke godkjent 

_______________________________________________________________     

Bane                   dato   Underskrift   Godkjent          Ikke godkjent 

NB: Dommerleder/kursleder skal påføre alle kandidatens forsøk! 

Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del, hvor den teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført 

kurs. Praktisk eksamen avlegges, senest innen åtte måneder etter bestått teoretisk eksamen, i prøveløp og med hest 

som er startberettiget i totalisatorløp. Prøveløpene skal være arrangert i tilknytning til totalisatorstevne eller registrert 

premiekjøring, og kandidatene skal fortrinnsvis gjennomføre praktisk eksamen ved den banen de har gjennomført 

lisenskurset. For å bestå praktisk eksamen må minimum to av inntil fem kjørte/ridde løp være godkjent. 

For å få avlegge praktisk eksamen, må kandidaten være fylt henholdsvis 16 eller 18 år. 

Det er et krav ved utstedelse av alle typer lisenser, at vedkommende er medlem av et travlag tilsluttet DNT. 
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Utdrag fra DNTs bestemmelser for kjøre- og montélisenser: 
Gjeldende fra 01.01.2011 

FELLES KRAV FOR KJØRE-/ MONTÉLISENSER 
1. Person må være over fylte 16 år, og ikke over fylte 70 år, for utstedelse av 
lisens. Lisens kan maksimalt beholdes ut det året vedkommende fyller 70 år. 
2. Person må ha norsk bostedsadresse. 
3. Det skal foreligge dokumentasjon på at søkeren tilfredsstiller de medisinske 
krav fastsatt av DNT for å få eller inneha lisens. Egenerklæring og legeattest 
sendes DNT på fastsatt skjema hvert 5. år til fylte 60 år, deretter hvert 3. år. 
Når DNT finner det påkrevd, kan legeerklæring kreves oftere. 
4. Kjørefarger – draktfarger – skal være godkjente.  
5. Annen dokumentasjon som måtte kreves skal være innsendt og godkjent. 

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS 
Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det søkes om må 
oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge. Søkeren må gjennomføre og 
bestå kurs som beskrevet nedenfor, arrangert ved totalisator- og regionbaner eller 
kurssted godkjent av DNT. For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte 
henholdsvis 15 eller 17 år, avhengig av type lisens det søkes om. For å gå opp til 
eksamen skal søkeren være fylt henholdsvis 16 eller 18 år. 
Kursomfang og avgift: 
Minimum 35 timer fordelt på teori og praksis med størst vekt på praksis. 
For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer 
praksis. Kursavgift henholdsvis kr. 3500,- eller kr. 4000,-. 
For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til 12 timer praktisk 
del og med en kursavgift på kr. 1200,- Tilsvarende gjelder for søker til kjørelisens 
med gyldig montélisens. 
For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift på kr 1200,-. 
For søkere som tidligere har hatt gyldig lisens, og som innen fem kalenderår skal 
reaktivere denne, begrenses kurset til å omfatte den ordinære teoretiske delen, samt 
at søker må gjennomføre og få godkjent praktisk og teoretisk eksamen. For denne 
type kurs er kursavgift kr 1200,-. 
Godkjente kurssteder som avvikler lisenskurs i et større undervisningsprogram kan 
gjennomføre dette uten å belaste deltagerne kursavgift.(videregående skoler eller 
lignende) 
 

 

 

Når du skal ta lisens: 

1. Fyll ut øverste halvdel av søknadsskjemaet. 

Lever skjemaet til kursleder ved den banen kurset gjennomføres. 

2. Bestill legetime og ta med deg egen- og legeerklæringsskjemaet når du har time. 

Send de ferdig utfylte attestene til DNT. 

3. Tegn minimum tre forslag til drakt, og prioriter rekkefølgen. 

Send forslagene til DNT 

Når teoridelen av kurset er ferdig, vil kurslederen levere skjemaet til lisensnemndas formann. Når 

kandidaten så gjennomfører praktisk eksamen vil forsøkene påføres skjemaet, og ved bestått eksamen 

blir skjemaet sendt til DNT. Så snart alle krav for utstedelse av kjøre-/montélisens er oppfylt, vil dette 

meddeles kandidaten i brevs form. 

Ingen draktfarger blir registrert før all nødvendig dokumentasjon er DNT i hende, og praktisk eksamen er 

bestått.  

 

 

 

 

 


