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Tidligere krav til opplæring 
iht AIC 13-06



Ny Forskrift om flygeoppvisning
Kap 3 –Oppvisningstillatelse §17 Opplæring:

 Før første gangs utstedelse av oppvisningstillatelse, eller 
ved utvidelse av slik tillatelse, skal utøveren gjennomgå 
et praktisk og teoretisk opplæringsprogram godkjent av 
Luftfartstilsynet.

 Den praktiske delen av opplæringen skal gjennomføres 
med en instruktør som selv innehar tilsvarende 
oppvisningstillatelse.

 De alminnelige minstehøyder for flyging kan om 
nødvendig fravikes når flygingen skjerunder opplæring 
etter denne bestemmelsen.



Ny Forskrift om flygeoppvisning
Kap 3 –Oppvisningstillatelse §18 Gyldighet og 
gjenutstedelse:

 For å opprettholde en oppvisningstillatelse må 
innehaveren evalueres av en oppvisningsevaluator minst 
hver 24. måned.

 Luftfartstilsynet kan gjenutstede utløpt 
oppvisningstillatelse etter evaluering og anbefaling fra 
oppvisningsevaluator. Dersom det har gått mer enn tre 
år fra siste påtegning fra oppvisningsevaluator, skal 
søker gjennomgå opplæring godkjent av 
Luftfartstilsynet før gjenutstedelse av 
oppvisningstillatelsen kan skje.



Ny Forskrift om flygeoppvisning
Kap 3 –Oppvisningstillatelse §19 
Oppvisningsevaluator:

 Oppvisningsevaluator skal være akseptert av 
Luftfartstilsynet.

 En instruktør for oppvisningsflyging kan ikke være 
oppvisningsevaluator for egne elever.



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

 Etter søknad fra NLF, har LT godkjent i brev datert 
06.05.2015, skoleprogram utarbeidet av Akrokomiteen



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Betingelser for å benytte skoleprogram:
For sikre høy kvalitet og mest mulig enhetlig utdanning skal 
instruktører for oppvisningstillatelse gjennomgå den 
nødvendige standardisering som til enhver tid besluttes av 
Akrokomiteen støttet av evaluatorkorpset for å kunne benytte 
dette skoleprogrammet. 
I tillegg til selve skoleprogrammet er det utarbeidet tilhørende 
flyrapporthefte for dokumentering av opplæringen, inkludert 
de utførte flygeleksjoner. 
Både skoleprogram og flyrapporthefte er utarbeidet av 
NLF/Akrokomiteen og kan lastes ned elektronisk fra NLF 
hjemmeside og benyttes kostnadsfritt av NLF flyskoler og 
instruktører som har gjennomført overnevnte standardisering 
og deres elever.



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Tidsplan:

Etter gjennomført selvstudie og utarbeidelse av en 
tilfredsstillende oppvisningssekvens vil den teoretiske 
delen normalt kunne gjennomføres i løpet av 2-3 timer. 
Den praktiske utdanningen bør normalt kunne fullføres 
innenfor 2-3 flyleksjoner gitt at kandidatens har det 
forventede ferdighetsnivå før oppstart av flygeleksjonene.



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Krav til praktisk utdanning:

Praktisk utdanning til oppvisningsflyging skal gi 
kandidaten kunnskaper og ferdigheter til å kunne:

 Fly aktuell sekvens sikkert og med tilstrekkelig 
presisjon.

 Unngå å utgjøre en fare for publikum

 Respektere displayline og minimumshøyder

 Overholde oppvisningsområdets begrensninger i 
forhold til flyplassens omgivelser og luftrom

 Presentere sekvensen for publikum på en relevant og 
kvalitetsmessig akseptabel måte



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Gjennomføringen av praktisk utdanning:

Den praktiske utdanningen bør normalt kunne fullføres 
innenfor 2-3 flyleksjoner gitt at kandidatens hardet
forventede ferdighetsnivå før oppstart av flygeleksjonene. 

Det forutsettes at kandidaten til oppvisningstillatelse har 
tilstrekkelig erfaring til å fly aktuelt oppvisningsprogram 
over de gjeldende normale minimumshøyder for aktuell 
flyging og dermed demonstrerer de nødvendige 
ferdigheter gjennom sikker utførelse og tilstrekkelig 
presisjon. 



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Gjennomføringen av praktisk utdanning (fort):

Dersom det er tvil om kandidatens ferdighetsnivå 
gjennomfører instruktøren først en evalueringsflyging 
hvor kandidaten demonstrer sitt ferdighetsnivå. Eventuelt 
verifiseres dette gjennom første leksjon.

Etter en leksjon med tilfredsstillende gjennomføring av 
sekvens over normale minimumshøyder flys sekvensen 
minimum 4 ganger fordelt på 2 leksjoner ned mot aktuelle 
minimumshøyder for relevant oppvisningstillatelse.



Skoleprogram for 
oppvisningstillatelse

Evalueringsflyging:

Etter fullført instruksjonsflyging til oppvisningstillatelse 
bekrefter instruktør gjennomført teoretisk og praktisk 
utdanning i søknadskjema til oppvisningstillatelse og 
anbefaler således kandidaten for evalueringsflyging. 

Instruktør skal allerede ha foretatt en vurdering av 
kandidaten sammen med aktuell evaluator før påbegynt 
utdanning og vil ved sluttført opplæring bekrefte ovenfor 
evaluator kandidatens skikkethet. 

Instruktør skal være til stede under evalueringsflyging 
eventuelt gjennomføres evalueringflygingen med 
instruktør som «safety pilot».



Erfaringer
 Velprøvd. Bygger på erfaringer fra perioden med AIC N 

13/06

 Omfang synes å gi den nødvendige opplæring

 Bedre standardisering pga formelt krav om et godkjent 
skoleprogram

 Bedre kobling mellom instruktør og evaluator

 Andre erfaringer??


