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DTO – declared training organization
• Selvdeklarering – ikke søknad 
• Umiddelbar oppstart 
• Verifisering – ikke godkjenning 
• Minst to roller: Ansvarlig søker og skolesjef  
• Intet krav om at rollene bekles av mer enn én person 
• Intet krav om godkjenning av skolesjef  / ass. skolesjef  
• Lavere krav til skolesjef  (men ingen sanksjoner siste 3 år) 
• Gjelder fra 8. april 2017 
• Alle RF-er må være konvertert innen 8. april 2018



Hva kan du gjøre med en DTO?
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DTO – dette kan man inkludere
• Differansetrening, inkl skiflygingskurs 
• Familiariseringstrening 
• Passasjerflygingskurs 
• Kurs for «flying companions» 
• Kurs for oppvisningsflyging



DTO – dette kan man ikke gjøre
• CB-IR (unntatt opp til 30 timer individuell tid) 
• EIR (men skyflygingsrettighet for seil er inkludert) 
• BIR (unntatt en-route-modul) 
• FI (unntatt for ballong/seil) 
• FE (unntatt for ballong/seil) 
• CRI 
• CPL/ATPL 
• Typerettighet









Ny mal for skolehåndbok
• DTO-navn: «Training manual» («TM») 
• Kan også inneholde en organisasjonsmanual («OM») 
• Vil bli «verifisert» av Luftfartstilsynet 
• … tilsier en mal slik som i dag 
• på norsk?



Ny mal for skolehåndbok – plan
• Utgangspunkt i dagens tekst 
• Oppdatering og korrigering, jfr nye regler  
• Oppdeling i kapitler (OM, kurs A, kurs B, mv) 
• Mulige tilleggskurs, f  eks oppvisning



DTO – hva er lovens minimum, hva vil vi ha?
• Tilleggskrav til skolesjef ? 
• Assisterende skolesjef, selv om man ikke opererer «other 

categories»  
• Prosedyre for differansetrening?  
• Prosedyre for familiariseringstrening? 
• Annet?



DTO – øvrige aksjonspunkter
• Læremidler 
• Boeings eksamenssystem – trening, læring og 

eksaminering 
• Digitale progresjonskort mv?





BIR





BIR – basic instrument rating
• Problem: Selv CB-IR / EIR er for komplisert for flertallet 

av hobbylygere 
• Forbilde: IMC-rettigheten i UK 
• Høringsutkast NPA 2016-14 med frist 31. januar





BIR – hovedelementer
• Sub-ICAO, men høyere nivå enn «cloud flying rating» 
• Kompetansebasert: Ingen absolutte timekrav 
• Fleksibilitet: Modulær – tre avsluttende moduler 
• Fokus på praktisk bruk: GA-orientert vesentlig, mindre teori 
• Høy standard i trening og testing: Tilsvarende EIR/CB-IR



BIR – modulene
• Modul 1: Grunnleggende IFR-kunnskap 
• Modul 2: 2D- og 3D-innflyvninger, inkl PBN 
• Modul 3: IR i underveisfasen 
• Ingen moduler har utløpsdato



BIR – begrensninger
• Minima: + 200 fot sammenliknet med publiserte minima 
• Absolutt minimum, 3D: 500 fot AGL 
• Absolutt minimum, 2D: 600 fot AGL 
• Andre absolutte minima: 1500 meter vis / 600 fot ceiling



BIR – teori
• Én fokusert eksamen 

pr modul 
• Omtrent samme 

innhold som FAA IR-
teori 

• Eksamen ved skolene 
basert på EC



BIR – minimumskrav for I/E
• FI(A) med BIR og IRI kan instruere, uten krav om 200 

timer IFR 
• FE(A) med IRI, samt 1000 timer PIC og 200 timer instr. 

kan uteksaminere 
• CRE(A) med BIR, IRI og min 1000 timer kan revalidere 

og forlenge


