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Demoflyging / Introduksjonsflyging under 

 

 

Innføring av felleseuropeiske operative driftsregler (EASA OPS) medfører en del lempelser 
sammenlignet med tidligere gjeldene regelverk: 

 Det tillates deling av kostnader for flyginger som utføres med inntil 6 personer med 
ingen begrensninger på hvor mye eller lite den enkelte skal betale og det er nå mulig 
å reklamere for denne type flyging 

 Rene introduksjonsflyginger tillates. 

Dette betyr at kostnadsdeling og introduksjonsflyging (som utføres i tråd med kravene 
beskrevet under) kan flys av flyger med EASA LAPL eller PPL og etter kravene beskrevet for 
privatflyging.  

Omfang 
Operasjoner er begrenset til motordrevet ikke-komplekse luftfartøy (som definert i EC 
218/2008) som opereres innenfor følgende typer operasjoner: 

 Deling av kostander mellom privatpersoner ved rundflyging. 

 Introduksjonsflyging, seilflyslep, slipp av fallskjermhoppere, akroflyging, konkurranse 
og oppvisningsflyging 

Deling av kostnader mellom privatpersoner 
For luftfartøy med til og med 6 personer ombord kan de direkte kostnadene deles. Denne 
type flyginger kan nå også annonseres. 

Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM2 artikkel 6.4a(a);(b) beskriver følgende: 
“Direkte kostnader” betyr «kostnadene som direkte påløper i forbindelse med en flyging, for 
eksempel drivstoff, lufthavn avgifter, leie for luftfartøyet. Det er ingen element av økonomisk 
overskudd» 

Det er viktig å poengtere at det ikke er anledning til å dele årlige kostnader. 
Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM3 artikkel 6.4a(a);(b) beskriver følgende: 
«Årlige kostnader» betyr kostnader for å eie luftfartøyet, vedlikehold og operere luftfartøyet 
over en tidsperiode på ett år. Det er ingen element av økonomisk overskudd».  

Introduksjonsflyging, seilflyslep, slipp av fallskjermhoppere og akroflyging 
Innehaver av EASA LAPL eller PPL som er gyldig for det luftfartøyet som skal føres kan 
fungere som fartøysjef på introduksjonsflyging, slipp av fallskjermhoppere, seilflyslep og 
under akroflyging som enten utføres i en godkjent treningsorganisasjon (approved training 
organisation – ATO), registrert lærested (RF) med base i Norge etter forordning 1178/2011, 
eller under egen organisasjon som er opprettet for å promotere rekreasjon og sportsflyging 
forutsatt at: 

 luftfartøyet eies eller tørrleies (drylease) av organisasjon. 

 operasjonene ikke skaper et overskudd utenfor egen organisasjon og; 

 antall flyginger hvor personer medbringes som ikke-medlem i organisasjon 
representerer kun en marginal andel av den totale flygingen som utføres i 
organisasjon.  
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Veiledningsmaterialet til forordning 965/2012 GM1 Artikkel 6.4a(c) beskriver følgende: 
«En organisasjon» opprettet med det formålet å fremme rekreasjons og sportsflyging 
omfatter en ideell organisasjon etablert etter nasjonal lovgivning med den ene hensikt å 
samle personer som deler samme interesse og glede for flyging eller for å utføre 
fallskjermhopping. Organisasjon skal ha et luftfartøy tilgjengelig.  

I praksis så er disse organisasjonene kjent som flyklubber pr. i dag.  

Artikkel 2 av forordning 965/2012 og innført med forordning 379/2014 beskriver: 
«Enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en tur av kort varighet, 
som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO) eller en organisasjon opprettet med 
sikte på å fremme rekreasjons eller sportsflyging, i den hensikt å tiltrekke nye elever eller nye 
medlemmer». 

Under regel NCO.GEN.103 (introduksjonsflyging) står det følgende: 

a) Start og landing ved samme flyplass eller sted, med unntak for ballonger og 
seilfly; 

b) Kun VFR dag 
c) Skal overvåkes av en person som skal være ansvarlig for sikkerheten og, 
d) Samsvare med eventuelt andre særkrav gitt av kompetent myndighet 

(Luftfartstilsynet).  

Forordning 965/2012 GM2 artikkel 6.4a(c) beskriver følgende: 
«marginal aktivitet» skal forstås som en veldig liten del av den totale aktiviteten som foregår i 
en organisasjon. Først og fremst for å verve nye medlemmer og elever. En organisasjon som 
etableres for å tilby flyging basert på en forretningsmodell for å tjene penger er ikke innenfor 
vilkårene av marginal aktivitet. En flyging som utføres ene og alene for å skaffe inntekter til 
egen organisasjon anses heller ikke som marginal aktivitet.  

Veiledningsmaterialet GM1 ARO.OPS 300 (introduksjonsflyging) beskriver følgende: 
«For introduksjonsflyging som utføres innenfor landområdet til et medlemsland så kan 
kompetent myndighet (Luftfartstilsynet) fastsette tilleggskrav. Dette kan gjelde f.eks. 
begrensing av områder for flyging, tidsrommet det kan flys, krav til risikovurdering, hva slags 
luftfartøy som tillates, spesifikke operasjonsprosedyrer, krav til varsling, maksimal avstand 
som kan flys, krav til flyger, maksimalt antall passasjerer om bord eller restriksjoner på 
luftfartøyets maksimal avgangsmasse.  

Luftfartstilsynet har pr. i dag ikke utarbeidet slike begrensninger men anbefaler at 
operatørene selv, basert på relevant risikovurdering, utarbeider egne retningslinjer for 
hvordan flygingen skal gjennomføres. Disse bør minimum bestå av: 

 Flygerens erfaring på aktuell flytype. Vedkommende må kjenne godt luftfartøyets 
egenskaper og vekt og balanseberegning. 

 Flygerens erfaring med aktuelt luftrom, planlagt rute og eventuelle operative 
begrensninger samt nødprosedyrer 

 Minimumskriterier for vær. Spesielt sikt, skybase og vindstyrke/retning. 
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Retningslinjer / SOP ved rundflyging og introduksjonsflyging i 

Rakkestad flyklubb: 

 

Kurs i rundflyging: Arrangeres ved behov i regi av Rakkestad flyklubb. Kursleder er  
   operativ leder eller en person han bemyndiger. (Vedlegg 1) 
 
Pilotens erfaring: Gyldig sertifikat og rettigheter med minimum 100 timer totaltid. 
   Deltatt på kurs i rundflyging i regi av Rakkestad flyklubb.  
 
Dokumentasjon: Passasjermanifest med vekt og balanse fylles ut og oppbevares i 
   klubbens lokaler. (Vedlegg 2) 
    
Ruter:   Kort:  ENRK-BREKKE-MYSEN-ØSTBYGDA-ERTE-ENRK. 
    
   Lang: ENRK-BREKKE-SKIPTVEDT-DRØBAKK-BEVØYA- 
    LARKOLLEN-FREDRIKSTAD-ERTE-ENRK. 
   Rutene som er beskrevet er valgt etter en risikovurdering gjort av  
   Rakkestad flyklubb. (Vedlegg 3) 
 
Værminima:  Sikt:   10km 
   Skybase: 2000 ft 
   Vind:  15 kts x-wind for avgang/landing. 
 
Betaling:  Piloten er ansvarlig for betaling, og skal være den som står for betaling

   til flyklubben via Myweblogg.  

 

For øvrig henviser vi til artikkel 2 forordning 965/2012: (side 3 på dette dokument). 

Dette betyr at alle turer av denne type skal forhånds godkjennes av Operativ Leder. 
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Kurs i rundflyging / Introduksjonsflyging 
 

 
Følgende temaer gjennomgås av kursleder: 
 

 Forskjellen på rundflyging og introduksjonsflyging. 
 Formål med turen. 
 Gjennomgang av relevant regelverk. (Part-NCO og Part-SERA) 
 Krav til erfaring 
 Sikkerhetskultur; Airmanship – “Go/No-go” 
 Dokumentasjon. (Passasjermanifest og Vekt & balanse.) 
 Gjennomgang av ruter. 
 Værbegrensninger. 
 Hva om ikke alt går som det skal 
 Betalingsrutiner. (Deling av kostnader) 
 Nød- og evakueringstrening. 
 Varslingsrutiner. 
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Vedlegg 1                     
 

KURSBEVIS 
 

RUNDFLYGING / INTRODUKSJONSFLYGING 

 
 
 

Navn: ___________________________ 
 
 
 
- Har deltatt og gjennomført kurs i Rundflyging og 
 Introduksjonsflyging. 
 
- Har gjennomført Nød- og evakueringstrening. 

 
□ Nødutstyr i- og ved hangarområdet. 

 □ Flyplassens informasjonstavle og telefonnummer ifbm hendelse/ulykke. 
  □ Førstehjelpsutstyr i flyet. 
  □ Brannslukker i flyet. 
 □ Operasjon av flyets dør. 

□ Evakuering av flyet. 
□ Varsling ved ulykke/hendelse. 

 
 
 
 
 
Dato:  
 
Kursleder:______________ Signatur:______________ 
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Vedlegg 2                             Passasjermanifest og W&B 
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Vedlegg 3 
 

Ruter/Logg 
 
Lang: 
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Vedlegg 4 
 
Kort: 
 

 


