Søknad om profesjonell trenerlisens B
FYLLES UT AV SØKER:

Navn:_________________________________________________ Født:________________
Adresse:_______________________________________________ Tlf.nr:_______________
Postnr:___________ Poststed:_________________________________________________
Medlemskap i travlag:______________________ E-post:____________________________

VILKÅR FOR UTSTEDELSE AV PROFESJONELL TRENERLISENS B:

Navn på foretak:_________________________ Organisasjonsnummer:________________
Foretaksattest utstedt av Brønnøysundregistret skal vedlegges søknaden

Gjennomført påkrevet utdanning:___________________________ Årstall:_____________
Kopi av godkjenningsbevis fra utdanningsinstitusjonen skal vedlegges søknaden

Garanti for lisensen stilles gjennom:_____________________________________________
Originalt garantidokument fra den bank som stiller garantien skal vedlegges søknaden

Gyldig tillatelse fra Mattilsynet for drift av trenerstall utstedt:________________________
Kopi av godkjenningsbevis utstedt av Mattilsynet skal vedlegges søknaden.

I tillegg til de attester/dokumentasjon som etterspørres på dette søknadsskjema, skal
oppdatert treningsliste være DNT i hende før profesjonell trenerlisens B utstedes.
Benytt skjemaet som heter «Treningsliste amatørtrener».

______________________ _____________ _____________________________________________________
Sted
Dato
Søkerens underskrift
Søknaden sendes: Det Norske Travselskap, P.B. 194 Økern, 0510 OSLO E-post: Firmapost.DNT@rikstoto.no

Søknad om profesjonell trenerlisens B
Utdrag fra DNTs lisensbestemmelser:
FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER
1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT.
2. Norsk bostedsadresse.
3. Utdannet og godkjent etter de krav som er spesifisert for den enkelte lisens.
4. Lisens utstedes ikke eller inndras, enten for et bestemt tidsrom eller for alltid, når person i
henhold til Lov om dyrevelferd, og underliggende forskrifter, er funnet uskikket til å ha egne eller
andres hester i sin varetekt (oppstallet og/eller i trening).
5. Lisens utstedes ikke til, eller inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid for person som er ilagt
straff i medhold av DNTs lov § 11-2, pkt. 1 b-d og pkt. 2.
6. Tilsvarende kan brudd på bestemmelser om dyrevelferd og/eller i annet land medføre at lisens
ikke utstedes eller inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid.
PROFESJONELL TRENERLISENS B:
Profesjonell trenerlisens B gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester
der lisensinnehaver selv eller nær slektning til vedkommende er registrert som ansvarlig eier eller
leietaker i Det Norske Travselskap eller utenlandsk sentralforbund, jfr. kapittel om «Amatør
trenerlisens». I tillegg kan innehaver av profesjonell trenerlisens B opptre som ansvarlig trener for et
antall på maksimalt to (2) hester som helt eller delvis eies/leies av andre personer enn
lisensinnehaver selv eller personer i nært slektskap til lisensinnehaver. Foretak som innehaver av
profesjonell trenerlisens B opptrer på prokura for, kan ikke godkjennes som opplæringsbedrift for
lærling i hestefaget.
Krav til kompetanse ved søknad om profesjonell trenerlisens B:
- Fylt 18 år.
- Folkeregisterregistrert i Norge
- Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle treneransvaret for de
hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, jfr. kap. om Trenerlister.
- Gjennomført og godkjent påkrevet utdanning ved Norsk Hestesenter.
- Dokumentere eierskap eller ansettelse i foretak registrert i firmaregister i Norge. Selskapsformen
NUF (norskregistrert avdeling av utenlandsk foretak) godkjennes ikke.
- Gyldig tillatelse fra Mattilsynet for drift av treningsstall, jfr. forskrift om velferd for hest § 28.
- Søker skal stille garanti, stor kroner 10.000,-, for trenerlisensen. Garantien gjelder økonomiske
forpliktelser overfor Det Norske Travselskap, tilsluttede totalisatorselskap, forbund eller travlag, og
utenlandsk sentralforbund.
Generelle krav ved årlig fornyelse av profesjonell trenerlisens B:
- Hest(er) i registrert trening. Lisensinnehaver skal til enhver tid ha det reelle treneransvaret for de
hester vedkommende har registrert på sin treningsliste, jfr. kap. om Trenerlister.
- Lisensinnehaver plikter til enhver tid å ha gyldig tillatelse fra Mattilsynet til drift av treningsstall jfr.
forskrift om velferd for hest § 28.
- Lisensinnehaver 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. Lisensinnehaver skal på
forlangende fremlegge attest fra foretaksregisteret, samt skatteattester, for DNT. Når
lisensinnehaver er ansatt i firma skal arbeidsforholdet på forlangende bekreftes gjennom relevant
dokumentasjon. Profesjonell trener B med arbeidsgiveransvar skal på forlangende fremlegge
relevant bekreftelse på arbeidsforholdet samt lønns- og trekkoppgave for sine ansatte.
- 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.
- For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift som fastsettes av DNT.

