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Emne: AEROBATIC RATING 
 
Når der indføres nye bestemmelser, vil der ofte opstå usikkerhed eller endog misforståelser i 
forbindelse med implementeringen af disse. Senest har vi erfaret, at det nye begreb Aerobatic 
rating har givet problemer. Aerobatic rating er beskrevet i EU forordning 1178/2011, Subpart I, 
FCL.800, hvorefter en pilot for overhovedet at må udføre kunstflyvning skal have gennemgået et 
kursus hos en ATO og have en påtegning herom i sit certifikat, alternativt være i besiddelse af en af 
Trafikstyrelsen udstedt midlertidig godkendelse. Dette gælder for indehavere af certifikat til 
flyvemaskine, TMG (Touring Motor Glider) samt svævefly. Bestemmelsen trådte i kraft den 8. april 
2012, men kunne generelt udsættes til 8. april 2013. 
 
Herudover kan de enkelte medlemsstater i h.t. 1178/2011 Article 12 vælge at udsætte visse dele 
af forordningen til 8. april 2015 for visse kategorier af luftfartøjer, her iblandt: Luftskibe, balloner 
og svævefly – men IKKE flyvemaskiner – herunder dem vi normalt benævner GA-fly.  
 
Trafikstyrelsen har valgt at udsætte implementeringen af Aerobatic rating, således at piloter med 
S-certifikat IKKE er begrænset i udførelsen af kunstflyvning på nuværende tidspunkt, men for at 
bevare en Grandfathers right i god tid skal sørge for at ansøge om at få påført sit nye EU-certifikat 
en ”Aerobatic rating”. 
 
Indehavere af PPL(A) derimod er fra dag 1, dvs. den 8. april 2013, omfattet af de nye 
bestemmelser for kunstflyvning, og bør snarest ansøge om bevarelse af Grandfathers right. 
 
Der kan læses mere om Grandfathers right på dette link: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Civil-
luftfart/Luftfartsuddannelser/Oevrige-luftfartsuddannelser/Aerobatic-Rating.aspx  
 
Skulle nogen herefter være i tvivl er i velkomne til at rette henvendelse til KDA på telefon  
+45 2990 5900 eller til undertegnede på +45 2973 9155. 
 

Helge Hald 
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