
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt for jockeylærling 
 

Mellom 

 

Navn:   _____________________________  Personnummer:    _______________________ 

Som jockeylærling (senere benevnt lærlingen) 

 

og 

 

Navn:    _____________________________  Adresse:    _____________________________ 

Som trener (senere benevnt treneren) 
 

er det dags dato inngått lærekontrakt etter pkt. 155 i Norsk Jockeyklubs reglement. 

 

Partene er til enhver tid underlagt reglement for Norsk Jockeyklub med tilhørende 

bestemmelser. 
 

1. Læretid 
 

Læretiden løper fra ______________ og utløper ______________. I læretiden er lærlingen å 

betrakte som ansatt hos treneren slik at bl.a. arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

oppsigelsesvern gjelder. 

 

2. Formål 

 

Formålet med læretiden er å gjøre lærlingen skikket til å ri løp avholdt i henhold til Norsk 

Jockeyklubs reglement eller annen anerkjent organisasjon med avtale med Norsk Jockeyklub, 

samt å gi lærlingen en grundig innføring i fagmessig skjøtsel og pleie av veddeløpshester. 

 

3. Lærlingens plikter 

 

Lærlingen plikter: 

• Å sette seg inn i Norsk Jockeyklubs reglement og eventuelle endringer i dette som skjer i 

lærlingperioden.  

• Å opptre høflig og korrekt overfor trenerens kunder. 
 

 

4. Trenerens plikter 

 

Treneren plikter: 

• Å sørge for at formålet under pkt. 2 oppfylles på best mulig måte, herunder at lærlingen 

får tilstrekkelig løpsridning. 



• Å gi lærlingen muligheter for løpsridning for andre trenere når treneren selv ikke har ritt 

for lærlingen. 

• Å veilede og følge opp lærlingen i forhold til formålet under pkt. 2 

• Å tegne yrkesskadeforsikring for lærlingen. 

 

5. Prøvetid  / oppsigelse / kontrakts heving 

 

Lærlingen har en prøvetid på 6 måneder. Dersom lærlingen har vært fraværende fra arbeidet i 

prøvetiden pga skade eller sykdom, kan treneren etter innvilget søknad forlenge prøvetiden 

med en periode tilsvarende fraværet. 

 

I prøvetiden gjelder en gjensidig, skriftlig oppsigelsesfrist på 14 dager. Ved oppsigelse i 

prøveperioden har ikke lærlingen adgang til å fortsette hos treneren under behandlingen av et 

eventuelt søksmål. 

 

Etter prøvetiden er den gjensidige oppsigelsestid 1 måned til utløp ved slutten av en 

kalendermåned. 

Dersom en av partene hever lærlingkontrakten, skal Norsk Jockeyklub gis skriftlig 

informasjon om grunnlaget for dette. 

 

Trener kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, hvis lærlingen ikke oppfyller sine 

plikter i arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for lærlingen. Dette må være skriftlig og 

begrunnet. 

 

6. Arbeidstid 

 

Den ordinære effektive arbeidstid er 37,5 timer pr. uke. Den daglige arbeidstid er fra  

kl. __________ til kl. __________ 

Med hvile-og spisepause på _________ minutter. (Disse pausene regnes ikke i den effektive 

arbeidstid.) 

 

Lønnen utgjør kr.___________ pr. måned. 

 

Er det foretatt feil i lønnsutbetaling, kan treneren foreta den nødvendige justering neste 

lønningsdag. (Dette inngås det særskilt avtale om). Treneren kan også foreta fradrag i lønnen 

for erstatning eller tap som lærlingen forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført treneren, 

eller det er fastslått ved dom eller lærlingen rettsstridig forlater sin stilling. 

 

7. Kontraktseksemplarer 

 

Denne kontrakt er opprettet i tre eksemplarer, ett til hver av partene og ett til Norsk 

Jockeyklub. 

 
__________________________ 

sted / dato 

 

                                                        

Lærling     Trener     Norsk Jockeyklub                      

 

-----------------------   ------------------------------   ------------------------- 

 


