
 
 

 

       Oslo, 18.04.2022 

 

Intern instruks for stående dispensasjon fra krav om 

minstehøyde for trening til konkurranse og konkurranse 

i akroflyging 

Introduksjon 

NLF Motorflyseksjonen har etter søknad fått innvilget en stående dispensasjon fra krav om 

minstehøyder i forbindelse med trening til konkurranse og konkurranse i akroflyging (ref LT 

skriv 201205586-9/457/THY datert 29 juli 2013). 

Som det fremgår er vilkårene for dispensasjonen: 

• Trening til konkurranse eller konkurranse skal gjennomføres i samsvar med 

internasjonal standard for akrokonkurranser som angitt av CIVA eller IAC 

• Det skal fremsendes kopi av intern prosedyre for arrangering av akrokonkurranse og 

trening. 

• Det skal i hvert enkelt tilfelle (arrangement) utpekes en operativ leder eller tilsvarende 

som har nødvendig kompetanse og erfaring og som er ansvarlig for godkjenning av 

utøverne og at dispensasjon utøves i tråd med vilkår angitt i dette vedtaket. 

• Det skal sendes varsel til LT om planlagt trening eller konkurranse minimum to dager 

før utøvelse av dispensasjon. Denne skal omfatte: 

o Type arrangement 

o Sted 

o Tidsrom 

o Ansvarlig leder/tilsvarende 

• Minstehøyde angis til 800 fot AGL for akroflyging 

For øvrig må det avklares med LT om innføring av et felleseuropeisk regelverk for flygeregler 

i Norge krever en fornyelse av den aktuelle dispensasjon gitt at myndighet til å innvilge 

dispensasjoner fortsatt er delegert til den enkelte nasjon: 

 

NLF interne prosedyre 

NLF sin interne prosedyre forvaltet gjennom Akroutvalget er at aktiviteter legges inn i 

Aerobatic Club of Norway (ACN) sitt årsprogram for sesongen hvor også ansvarshavende 

operative leder for den enkelte aktivitet er utpekt.  

ACN gjennomfører dessuten et årlig sikkerhetsseminar samt oppdaterer en risikovurdering for 

trening til konkurranse og konkurranse i akroflyging. 

En samlet aktivitetsoversikt for sesongen oversendes deretter til LT før første treningssamling 

sammen med sesongens oppdaterte risikovurdering. 2 dagers varslingsfrist benyttes for 

eventuelle endringer. 

 



Etter sesongslutt gjennomføres tilsvarende ACN sikkerhetsseminar hvor erfaringer fra 

sesongen gjennomgås og neste sesong planlegges. I denne forbindelse vil den gjeldende 

risikovurdering igjen oppdateres. 

 

Erfaring med denne interne prosedyre samt fremsendelse av den angitte informasjon til LT 

årlig før hver sesongstart har fungert etter hensikten. Dermed har NLF og LT unngått noe mer 

administrasjon for å håndtere de angitte aktivitetene. 

 

Instruks vedrørende gjennomføring av flyaktivitet 

Operativ ansvarshavende for den enkelte treningssamling skal på vegne av NLF og 

Akroutvalget sikre at vilkårene som er gitt for gjennomføring av flygingene etterleves. 

 

En ny problemstilling som dukket opp i sesongen 2021 og som nå trenger presisering i denne 

instruks gjelder trening til flygeoppvisning.  

Flygeoppvisning med tilhørende opplæring og trening er regulert gjennom egen forskrift. 

Denne aktiviteten skiller seg fra konkurranse og trening til konkurranse i akroflyging både 

med hensyn til gjennomføring og ansvarsforhold.  

Dermed skal ikke disse aktivitetene kombineres. 

For øvrig forbyr både CIVA og IAC regelverk annen flyging under konkurranse, noe som vil 

medføre diskvalifisering for aktuell utøver. 

For ytterligere å presisere varigheten i denne sammenheng av et arrangement vedrørende 

trening og konkurranse i akroflyging så gjelder dette fra ankomst til avreise for deltakende 

utøvere. Det skal videre avtales med flyplasseier at det ikke tillates at andre piloter 

gjennomfører flygeoppvisning eller trening til flygeoppvisning i den aktuelle perioden. 

Eventuelle brudd på denne instruks vedrørende gjennomføringen av flygingen skal uten 

unntak medføre at aktuell utøver diskvalifisering fra deltagelse på aktuell trening eller 

konkurranse. Videre skal operativ leder for samlingen eller konkurransen rapportere avviket 

til Akroutvalget og rapportere i OBSREG. 
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