
 
Søknad om kjøre-/montélisens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FYLLES UT AV LISENSNEMNDA: 

_____________________________________har deltatt på lisenskurs i perioden_____________________________ 

 Navn på deltaker               Dato (F.O.M – T.O.M) 

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 

 

  

  

 

  

  

FYLLES UT AV SØKEREN: 

Navn:______________________________________________________ 

Adresse:____________________________________________________ 

Postnr-/poststed:_____________________________________________ 

Født:_______________E-post:__________________________________ 

Medlemskap i travlag:_________________________________________ 

Kurssted:___________________________________________________ 

Lisenskategori:_______________________________________________ 

Jeg bekrefter med dette å kjenne det ansvar, rettigheter og plikter som pålegges i henhold til DNTs 

Lover, Reglement og særskilte bestemmelser.  

 

Signatur:___________________________________________________ 

FYLLES UT AV VERGE: 
(skal alltid fylles ut dersom søker er under 18 år) 

Navn:_________________________________ 

Adresse:______________________________ 

Postnummer:___________ 

Poststed:______________________________ 

Fødselsdato:___________________________ 

 

 

 

 

Signatur:______________________________ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig informasjon til deltakere på lisenskurs i regi DNT: 

1. Kandidater må være over fylte 15 år for å kunne påbegynne lisenskurs i regi DNT.  

For å gjennomføre praktisk eksamen må kandidatene være fylt 16 år når eksamensløpet skal 

gjennomføres.  

2. Alle kandidater vil av banens kursledelse bli vurdert gjennom hele kursperioden, og kan bli nektet å gå 

opp til praktisk eksamen dersom vedkommende vurderes til ikke å inneha tilstrekkelig kunnskap og/eller 

erfaring. 

3. Teoretisk eksamen må være bestått før praktisk eksamen kan avlegges. Dersom teoretisk eksamen ikke 

bestås, må kurset i sin helhet gjennomføres på nytt. 

4. Praktisk eksamen må være gjennomført og bestått senest åtte måneder etter avlagt teoretisk eksamen, 

jfr. pkt. 1 ovenfor. 

Skriftlig søknad om utsettelse sendes DNT. Utsettelse gis utelukkende i de tilfeller hvor medisinske årsaker 

ligger til grunn for behovet, og hvor gyldig legeerklæring dokumenterer dette. Utsettelsesperioden 

begrenses uansett til fire måneder. 

5. Praktisk eksamen skal avlegges på den bane/for den kursarrangør hvor lisenskurset er gjennomført.  

Skriftlig søknad om gjennomføring av praktisk eksamen på annen bane/for annen kursarrangør, sendes 

kursarrangøren som har vært ansvarlig for gjennomføringen av kurset.  

Søknaden skal som et minimum inneholde følgende opplysninger: 

a) Behovet for å gjennomføre praktisk eksamen for annen kursarrangør skal begrunnes 

b) Søknaden skal oppgi hvilken bane praktisk eksamen ønskes gjennomført. 

6. For at praktisk eksamen skal være bestått, må minimum to av inntil fem kjørte/ridde løp være godkjent.   

7. Økonomisk mislighold vil medføre at lisensen ikke utstedes. For personer som allerede er innehavere av 

lisens, vil økonomisk mislighold medføre inndragning av lisens, jfr., Løpsreglementets §§ 2-2 og 2-3.  

Ved inndragning av lisens påløper et administrativt gebyr på kroner 500,- for igjen å få åpnet lisensen. 

 

 

 


