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1. PROFESJONELL TRENERLISENS B:  
Profesjonell trenerlisens B gir rett til å opptre som ansvarlig trener for et ubegrenset antall hester der 
lisensinnehaver selv eller ektefelle/samboer eller egne barn er registrert som ansvarlig eier eller 
leietaker i Det Norske Travselskap eller utenlandsk sentralforbund. I tillegg kan innehaver av 
profesjonell trenerlisens B opptre som ansvarlig trener for et antall på maksimalt fem (5) hester som 
helt eller delvis eies eller leies av andre personer enn lisensinnehaver selv, dennes ektefelle/samboer 
eller barn. Den delen av virksomheten som omfatter trening av hester for andre skal drives i tråd 
med de bestemmelser som gjelder for næringsvirksomhet. 
 
2. MÅL FOR KURSET 
Etter endt opplæring skal deltagerne: 

• kjenne til utdanningsløpet fram til travtreneryrket, herunder DNT’s lover og regelverk for 
lisenser og travsport 

• kunne reflektere over hvordan følgende fagområder påvirker bruk og stell av travhest:   
- treningslære  
- fôringslære 
- hovpleie 
- hestesykdommer, skader og behandlingsmåter 
- dyrevernlov og forskrifter 
- HMS 

 
3. MÅLGRUPPE 
Målgruppen er personer som har ambisjoner om å søke DNT om profesjonell trenerlisens B.  
 
4. OPPTAKSKRAV 
For opptak til kurset stilles det krav til at søker har relevant erfaring med å trene travhester. Søker 
bør kunne vise til god erfaring med å trene frem travhest til å delta i travløp. Betydelig erfaring med 
temming og trening av unghester kan kompensere for manglende erfaring med løpshester. Det 
forutsettes at søker innehar gyldig lisens hos DNT ved søknad om opptak til, og deltakelse på B-
trenerkurset. 
 
 
5. STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ 
Kurset blir gjennomført som et nettkurs og det vil være 8 samlinger i løpet av kurset. Kurset 
gjennomføres i samarbeid med det Norske Travselskap 
 
6. KOMPETANSE 
Kurset er obligatorisk for de som ønsker å starte opp som travtrener med profesjonell trenerlisens B 
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7. TEMAER 
 
Innhold 
lover/regelverk 
- Løpskjøring 
- Lisensbestemmelser 
- Dopingreglement 
- Etikk 
- DNT organisasjon 
 
Treningslære 
- Trening av hest (Puls og lactat) 
 
Hovpleie, 
- Hestesko og spesialbeslag 
- Balansering 
- Beinstillinger og fotforflytting 
 
Fôring  
Vedlikeholdsbehov, trening 
Fôring på løpsdag 
 
Veterinærlære 
- Belastningsskader 
- Luftveislidelser 
- Vaksinasjoner 
 
HMS 
- Lover/forskrifter 
- Bransjestandard hest 
 
Egenarbeid 
Hjemmeeksamen 
Innleveringsoppgaver knyttet til ulike temaer 
 
8. UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER 
Nettbasert undervisning, egenarbeid 
 
9. VURDERINGSFORMER  
Obligatoriske arbeidskrav, innleveringsoppgave 
 
10.PENSUM 
Utdelte kompendium og henvisninger til fagstoff på nett 
 
 
 

 

 


