
Biri, 20.03.18  

LISENSKURS 2018.   

Biri Travbane arrangerer felles lisenskurs for søkere til kjøre- og montélisens.  

Kurset skal ut fra ”Lisensbestemmelser for norsk travsport” gå over minimum 35 timer og 

det koster kr. 3.500. For søkere som ved kursstart ikke har fylt 18 år er prisen kr. 2.500,-.  

Før du bestemmer deg for å definitivt melde deg på, vil vi minne om et par ting som vi av 

erfaring vet er viktig for gjennomføringen:  

- Alle som skal gjennomføre kurset må ha god erfaring i å kjøre/ri travhest, herunder også  

"hurtigkjøring" og helst sammen med andre hester  

- Vi forutsetter at alle har riktig utstyr til travkjøring og kan påseling av travhester  

- Hestene som skal brukes må være av godt gemytt og ikke bli lett stresset i banen. Det vil 

bli relativt tøffe økter, så hestene må ha kondisjon til å løpe opp i mot konkurransefart 

en runde om gangen, flere ganger pr. kurskveld  

- De som er avhengig av å låne hest må vite at hesten er tilgjengelig under hele perioden 

(naturligvis kan det skje uforutsette ting). Det samme gjelder de som er avhengige av 

noen til å transportere seg og hesten. Like viktig er det å vite at dere har en hest å 

avlegge eksamen med!  

- Det er ikke oppmøteplikt på samtlige kursdager/kvelder, men av erfaring vet vi at det 

blir svært vanskelig å bestå den avsluttende eksamen for de som ikke er med på hele 

kurset  

  

OBS! For kandidater til montélisens er det obligatorisk fysisk test som må være bestått før 

kursstart. Testen vil gjennomføres mandag 23 april.  

Det legges opp til felles teoriundervisning for både kjøre- og montélisens, mens den 

praktiske undervisningen vil skje hver for seg i puljer.  Definitiv på melding må vi ha innen 

fredag 13.april, på tlf 61 18 78 80 eller e-post: biri@rikstoto.no.  

Kurset skal betales innen første oppmøtedag.  Faktura vil bli sendt de påmeldte.  

Planen for kurset finner du neste side.  

Med vennlig hilsen Biri 

Trav AS  

Romund Østbø, kursleder  



PLAN FOR LISENSKURS VÅREN 2018:  

Teorikurs (oppmøte i tribunebygget, underetasjen):  

Onsdag 25.april   kl.18.00 – 22.00  

Praksiskurs (med hest, oppmøte i stallkafeen):  
 

Lørdag 28.april    kl.10.00 – 16.00  

Søndag 29.april  kl.10.00 – 16.00  

Onsdag 2.mai   kl.17.00 – 21.00  

Lørdag 12.mai   kl.10.00 – 16.00  

Søndag 13.mai Kl.10.00 – 16.00 

  
  

OBS! Vi tar forbehold om å endre tidspunkter dersom det blir nødvendig.  

  


