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Søknadsskjema for BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning §16 
 
 

  Send til: 
  postmottak@caa.no 
  eller 
  Luftfartstilsynet 
  Postboks 243 
  8001  BODØ 
 

 

 
 
 
 

Søknad om oppvisningstillatelse 
 

1. Informasjon om søker 
Navn: 
 

Sertifikatnummer: 
 

Adresse: 
 

Postnummer: 
 

Sted, land: 
 

Telefonnummer arbeid: 
 

Telefonnummer privat: 
 

E-postadresse: 
 

Nasjonalitet: Dato for akroutsjekk: 

 
 

2. Søknaden gjelder 
Arrangement: 
  

 
          Utstedelse      

 
          Gjenutstedelse – sist gyldig:      
 
 

 
          Utvidelse 

 
          Fornyelse – nåværende gyldig til: 

 
 

3. Type aktivitet 

 
          Rettlinjet forbiflyging      

 
          Demonstrasjon av flytypers egenskaper  
          med normal manøvrering 
 

 
          Akroflyging 

 
          Formasjonsflyging 
 

          Hover (helicopter) 
  

          Akro formasjonsflyging 

Nivå Akro, formasjonsflyging og normal manøvrering Rettlinjet forbiflyging 
1 
2 
3 

          400 fot 
          300 fot 
          200 fot 

          200 fot 
          100 fot 
          50 fot 

4. Kategori 
 
 

Flytype/modell (hvis relevant): Type rating: 
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5. Opplæring ved førstegangsutstedelse, eventuelt ved gjenutstedelse og utvidelse 

          Kandidaten har gjennomgått teoretisk opplæring 
Dato: 
 

          Kandidaten har gjennomført praktisk flyging 
Dato: 
 

Dato, sted: 
 

Instruktørens underskrift: 
 

 
 

6. Administativt gebyr vil bli lagt til i henhold til BSL A 1-2 Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (Gebyrforskriften). 

Jeg erklærer at ovenfor gitte opplysninger er korrekte og at de til enhver tid kan dokumenteres.  
Jeg er til enhver tid inneforstått med hvilke retningslinjer og begrensninger som er gjeldene for å utøve denne tillatelsen, jf 
BSL D 4-3 Forskrift om flygeoppvisning. 

Dato, sted: 
 

Søkerens underskrift: 
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Fylles ut av evaluator 
 
 

7. Opplysinger om kandidat 

          Kandidaten har gjennomgått muntlig eksaminasjon 
Dato: 

Merknader: 

          Kandidaten har gjennomført evalueringsflyging 
Dato: 

Merknader: 

Andre opplysinger: 

 

 
8. Anbefaling 

          På bakgrunn av evalueringsgrunnlaget anbefales kandidaten for å utøve egentrening eller oppvisningsflyging under 
          gjeldende minstehøyder. 

          På bakgrunn av evalueringsgrunnlaget anbefales ikke kandidaten for å utøve egentrening eller oppvisningsflyging under  
          gjeldende minstehøyder. 

Angi årsak dersom anbefaling ikke foreligger: 
 
 
 

 

 
 

9. Evaluatorens opplysninger 

Personnummer: Navn (etternavn, fornavn, mellomnavn): Adresse: 

Postnummer: Poststed, Land: E-postadresse: Tlf. arbeid: Tlf. privat: Tlf. mobil: 

Nasjonalitet:   Sertifikatnummer: 

Dato, sted: Evaluatorens underskrift: 

 

Kandidaten har deltatt p¬ Sikkerhetsseminar. Dato:
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Veiledning til skjema 

Avsnitt 1 Skjemaet benyttes for oppvisningstillatelser som gis i tråd med BSL D 4-3 Forskrift om 
flygeoppvisning. 

For oppvisninger gir Luftfartstilsynet tillatelse etter anbefaling av evaluator med relevant 
autorisasjon.  

Avsnitt 2 Ingen utfyllende informasjon. 

Avsnitt 3 I forbindelse med oppvisning skal rettlinjet forbiflyging defineres som egen øvelse og ikke bli benyttet 
til å knytte sammen en rekke øvelser.  

Dersom kandidaten ønsker en lavere minstehøyde kan lavere nivå søkes om ved fornying av 
tillatelsen. Dette skjer vanligvis i rekkefølge nivå 1-2-3, men dersom kandidaten kan 
dokumentere en aktiv flyhistorikk innenfor oppvisning og/eller akroflyging kan lavere nivå 
innvilges. 

Avsnitt 4 Oversikt på kategorier finnes i veiledning til BSL D 4-3 under kommentar til § 16, generelt.  

Krever luftfartøyet type rating, kryss av i boksen i høyre kolonne. 

Avsnitt 5 Dersom kandidaten har gjennomgått praktisk trening og teoriundervisning angir instruktør dette i 
disse kolonnene. Dette gjelder primært ved førstegangsutstedelse, men kan også benyttes dersom 
kandidaten har behov for å trene med instruktør før evaluering i forbindelse med igjenutstedelse eller 
fornyelse. 

Avsnitt 6 Egenerklæring fra kandidaten. 

Avsnitt 7 For førstegangsutstedelse skal kandidaten ha gjennomgått både muntlig og praktisk eksaminasjon 
av godkjent evaluator. Det er viktig at evaluator får anledning til å gjøre seg et helhetlig inntrykk av 
kandidaten. 

Evaluering skal normalt baseres på demonstrasjon av kandidatens program. Dersom evaluator 

har tilstrekkelig informasjon omkring kandidatens historikk siden siste anbefaling, kan ny 

anbefaling gis basert på samtale med vedkommende. Dette gjelder kun dersom kandidaten har 

hatt kontinuerlig gyldig dispensasjon. 

Avsnitt 8 Alle evalueringer skal rapporteres til Luftfartstilsynet. Evaluator skal kommentere dersom anbefaling 

ikke gis. 

Avsnitt 9 Skjema skal undertegnes av evaluator godkjent av Luftfartstilsynet. 



For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi utsteder oppvisningstillatelse til riktig 
person.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, 
Luftfartsloven § 9-1, forskrift om flygeoppvisning § 16.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og 
til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid 
med reglene, kan du klage til Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Kontakt vårt personvernombud på e-post: 
personvernombud.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil 
omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt 
taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for innsyn. 
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