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LISENSBESTEMMELSER 

Generelt 
 
 
a) Gjeldende bestemmelser om lisenser samt bestemmelser om 

inndragning av lisens finnes i Norsk Jockeyklubs (NJ) reglement. 

ref. pkt. 5. 8 - 5.11 – 11.4 

 

b) Styret utsteder lisenser på vegne av Norsk Jockeyklub. Styret kan gi 

administrasjonen fullmakt til å utstede lisenser. 

 

c) Lisens gjelder fra den dagen søknaden ble innvilget, til 1. mars 

følgende år. Lisens avsluttes dersom lisenssøker ikke lenger oppfyller 

krav til lisens. Søknader behandles ved behov. 

 

d) Søknad skal sendes Norsk Jockeyklub på fastsatt skjema. Søknaden 

blir ikke behandlet om den ikke er riktig utfylt. 

 

e)  Innehaver av norsk lisens må ha norsk bostedsadresse. 

 

f) Søker av førstegangs trener og rytterlisens må ha gjennomført og bestått 

obligatorisk kurs og andre prøver før søknaden blir behandlet. 

 

Søker kan i visse tilfeller bli pålagt å gjennomføre praktiske og/eller 

teoretiske kurs og prøver før lisens fornyes. 

 

g) Profesjonell trener kan ikke samtidig ha lisens som amatørrytter eller 

omvendt. 

 

h) Amatørtrener kan ikke samtidig ha lisens som profesjonell jockey eller 

omvendt. 

 

i) Trenerens staller og treningsforhold kan uten forvarsel bli 

inspisert. 

 

j) Amatørrytter og lærling må gjennomgå obligatorisk kostholds kurs. 
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2. Lisenstyper 

 

Profesjonell trener – P1 

Profesjonell trener – P2 

Amatørtrener – AT 

Jockey flatt / hinder 

Lærling flatt / hinder  

Amatør fatt / hinder  

Dagslisens 

 

 

3. Profesjonell trenerlisens - (P1) 

 

 

Kan trene egne og andres hester. Trenere med P1 lisens kan utdanne lærlinger.  

 

Lisenskrav profesjonell trenerlisens 

 

P1-lisens kan innvilges den som: 

 

a) Har fått innvilget P2-lisens i minst tre kalenderår. 

 

b) Har minst fem års praksis som er egnet til å gi ansatte god kunnskap om 

  treningsridning, hestens anatomi, fysiologi, fóring, trening og hovpleie. 

 

Denne praksis bør fortrinnsvis ha vært hos en profesjonell 

trener. 

 

c) Har ordnet sine økonomiske forhold med Norsk 

Jockeyklub/Øvrevoll Galopp og samarbeidende organisasjoner 

og forøvrig nyter god anseelse. 

 

d) Disponerer godkjent stallplass og har tilgang til treningsmuligheter. 

 

Har god kjennskap til Norsk Jockeyklubs reglement og utfyllende 

bestemmelser. 

 

e) Har fylt 23 år. 

 

f) Den som søker P1- lisens, skal ha minimum åtte hester i egen trening. 

 

g)  Har bestått obligatorisk trenerkurs. 
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Ved fornyelse av trenerlisensen, skal lisenskomiteen foreta en evaluering av 

søkerens kvalifikasjoner og resultater som må stå i forhold til virksomhetens omfang.  

 

 

 

 

4. Profesjonell trenerlisens - (P2) 

 

Med rett til å trene egne og andres hester. PII lisens kan innvilges den som: 

 

a) Tidligere har fått innvilget P1-lisens.  

 

b) Forøvrig gjelder de samme bestemmelser som for P1-med unntak av 

kravet om minst åtte hester i trening. Trener med P2 lisens må ha 

minimum en hest i egen trening for å få innvilget lisens og 

opprettholde lisensen i lisensåret. 

 

c)  Profesjonelle trenere av denne kategori har ikke rett til å utdanne 

  lærlinger. 

 

 

 

5. Amatørtrenerlisens (AT) 

 

- Med rett til å trene hester som helt eies av treneren selv og/eller av dennes 

familiemedlemmer. Som familiemedlem ansees ektefelle/samboer, barn, 

foreldre og søsken. Dette gjelder også ved bruk av pseudonym.  

 

- Med rett til å trene inntil 4 hester som eies med minimum 20 % eierandel av treneren 

selv og/eller av dennes familie, se over.  Trener eller dennes familie skal stå som 

ansvarlig eier i eierskapet. Hest kan ikke meldes inn i trening til samme amatørtrener 

mer enn en gang i lisensåret. 

Amatørtrenerlisens kan innvilges den som:  

a) Har tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning, og fremlegger 

referanser fra tilstrekkelig sakkyndig person ved første gangs søknad.  

b) Har ordnet sine økonomiske forhold med Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp og 

samarbeidende organisasjoner og nyter god anseelse. Har inngående kjennskap til 

Norsk Jockeyklubs reglement og utfyllende bestemmelser.  

c) Har fylt 20 år.  

 d) Har godkjent stallplass.  

e) For å trene 2-åringer må amatørtrener hatt lisens i fire år og ha hatt hest til start i 

løpet av denne perioden med godkjente resultater.  

f) Har bestått obligatorisk trenerkurs  

g) Amatørtrener må ha minimum en hest i egen trening for å få innvilget 
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lisens og opprettholde lisensen i lisensåret. 

 

Det kreves videre at amatørtrener skal utøve kontinuerlig stell og tilsyn av hestene.  

 Ved fornyelse av amatørtrenerlisensen, skal lisenskomiteen foreta en evaluering av 

søkerens resultater som må stå i forhold til virksomhetens omfang.  

6. Jockeylisens 

 

6.1 Jockeylisens kan innvilges den som: 

 

a) Har fylt 18 år. Aldersgrensen er 60 år. Søknad om dispensasjon rettes til Norsk 

Jockeyklubs styre.  

 

b) Tidligere har hatt jockeylisens utstedt av Norsk Jockeyklub.  

 

c) Fremlegger legeerklæring som viser at vedkommende er fysisk skikket til å ri 

løp. 

 

 Ved opphold på mer enn 5 år skal jockey gjennomføre pålagte prøver. 

 

d) Har ordnet sine økonomiske forhold med Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp 

og samarbeidende organisasjoner, og forøvrig nyter god anseelse. 

 

6.2 Ryttere fra land innenfor EU/EØS 

Kan ri på sin utenlandske lisens i inntil 30 dager. Dersom rytter skal oppholde seg i 

Norge utover de fastsatte 30 dager må norsk lisens søkes. Lisenssøknad må søkes i 

god tid før de fastsatte 30 dagene utløper. 

 

6.3 Jockey som har lisens fra land utenfor EU/EØS - land må oppfylle følgende krav: 

 

a) Arbeidstilbud fra trener i Norge. 

 

b) Inneha gyldig jockeylisens i det landet personen søker fra og må ha vært 

jockey i utlandet i en periode på minimum to år. Dersom lærling har oppnådd 

jockey-status i løpet av de siste to årene, vil også søknad kunne godkjennes. 

Denne perioden på to år må som hovedregel ikke ligge mer enn ett år tilbake i 

tid. Dette må bekreftes skriftlig på engelsk i en “clearance” fra vedkommende 

lands offisielle galoppmyndighet. Etterprøvbare dokumenter må kunne 

fremlegges av søkeren. Lisens vil ikke bli innvilget før oppholdstillatelse i Norge 

kan dokumenteres med et «Residence Card» - Oppholdstillatelse. 

 

c) Dokumentere antall ritt, seire og plasseringer som jockey og lærling, bekreftet 

av vedkommende lands offisielle galoppmyndigheter.  

Etterprøvbare dokumenter må fremlegges av søkeren. 

 

d) Midlertidig oppholdstillatelse fra UDI i Norge * 

 

Kun jockeylisens/“clearance” og dokumentasjon om ritt som er utstedt fra landets 

offisielle galoppmyndighet er akseptert.  

 

Kontaktinformasjon til den aktuelle offisielle galoppmyndighet må være vedlagt.  
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Bekreftelser fra lokale baner og organisasjoner kan ikke godtas.  

Søknader med ugyldig dokumentasjon vil ikke bli behandlet. 

 

Løpene i det landet og på den banen man henviser til må arrangeres iht. 

“International Agreement on Racing and Wagering”.   

 

*UDI har innskjerpet at søkere ikke kan ri på sin utenlandske lisens før 

oppholdstillatelse er innvilget.  

 

 

7. Lærlinglisens  

 

Før lærlinglisens innvilges skal vedkommende ha gjennomført og bestått 

prøver som for amatørryttere. Dette gjelder første gang de søker om lisens.  

jfr. pkt. 8 

 

Lærlinglisens kan innvilges den som: 

 

a) Har fylt 15 år, og før fylte 30 år. 

 

b) Har tegnet kontrakt for jockeylærling med lisensiert P1-trener godkjent av 

lisenskomiteen for å utdanne lærlinger. 

 

Lærlingkontrakten skal være godkjent av Norsk Jockeyklub. 

 

c) Fremlegger legeerklæring som viser at vedkommende er fysisk skikket til å ri 

løp. 

 

d) Er lærlingen under 18 år må det fremlegges skriftlig godkjennelse fra foreldre 

eller verge før lisens innvilges. 

 

e) Har ordnet sine økonomiske forhold til Norsk Jockeyklub og samarbeidende 

organisasjoner, og forøvrig nyter god anseelse. 

 

Ryttere under lærlingutdannelse har rett til å ri løp over flatt / hinder, løp for 

profesjonelle ryttere, samt løp for lærlinger. 

 

 

8. Amatørrytterlisens 

 

Kan innvilges den som: 

 

a) Har fylt 15 år. Aldersgrensen er 60 år. 

 

b) Har gjennomgått obligatorisk kostholdskurs og bestått pålagte prøver. 

  Den lavere Voldgiftsrett godkjenner oppridningen. 

 

c) Er funnet tilstrekkelig dyktig og erfaren til å delta i løp, bekreftet av 

profesjonell trener. 

 

d) Fremlegger legeerklæring som viser at vedkommende er fysisk skikket til å ri 

løp. 
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e) Amatørrytter under 18 år må fremlegge skriftlig godkjennelse fra 

foreldre/verge før lisens innvilges.  

 

Ved opphold på mere enn 2 år skal amatørrytter gjennomføre pålagte 

prøver jfr. regl. pkt. 5.11.7. 

 

f) Har ordnet sine økonomiske forhold til Norsk Jockeyklub, og 

samarbeidende organisasjoner og forøvrig nyter god anseelse. 

 

Amatørryttere kan ikke kreve godtgjørelse for ritt. 

 

Amatørryttere kan ikke ri åpne profesjonelle løp før vedkommende har 10 seire. 

 

 

9. Dagslisens 

 

a) Ved utstedelse av dagslisens for spesielt inviterte ryttere, kreves gjennomført 

startboksprøve som skal være godkjent av bl.a. medlem av lisenskomiteen. 

 

b) Legeerklæring som viser at vedkommende er fysisk skikket til å ri løp skal 

vedlegges søknaden. 

 

c) Hvis rytter er under 18 år må skriftlig godkjennelse fra foreldre/verge foreligge 

før lisens innvilges. 

 

 

 

 

 

 

 

    


