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Agenda

Permanent justering av aktiverings høyde, Nødåpnere - Innlegg og diskusjon

HK/BK klubbeid materiell - Innlegg og diskusjon

MHB 2019

Serviceordre / Servicebulletin

Diverse materiell relaterte saker
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Permanent justering av aktiverings høyde - Nødåpnere
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Nødåpner - Forslag Håndboka

Det er en generell åpning for å justere aktiverings høyden på alle typer nødåpnere opp til 1000ft AGL. 
Dette skal godkjennes av HI i vedkommendes klubb og justering utføres av MK. Justering påføres logg 

kortet til riggen under rubrikk for “Nødåpner”

- Tekst er uavhengig av produsent

- Vi ønsker ikke “200 fot opp”, siden nødåpnere kan ha forskjellig utgangspunkt

- 1000 ft AGL er i tråd med Airtec´s sikkerhetsmargin på 1000 fot opp til F/NLF’s krav om flyvende 

hovedskjerm på 2000 ft AGL. Elever har laveste trekkhøyde 3000 fot.

- Tandem nødåpnere aktiverer ved 2040ft /1900-130 fot og kan ikke misforståes inn i dette.
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Tidslinje
2014 - Berge Swebs Bjørlo C-oppgave: Anbefaler å øke 

aktiviserings høyde på Cypres med 100 fot, for å bli lik som 

Vigil.

SU referat 03.15 - “Nødåpner”

Fagseminar 2015 - “Nødåpner”

MHB 2019: “Cypres”
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Nødåpnere
Nødåpnere er kalkulatorer 
som opererer kun på input
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Som en kaffetrakter har den 2 
oppgaver

● Lage kaffe
● Ikke brenne ned huset

● Aktivere
● Ikke aktivere



Parametere
Armering - “ sikring av”

Cypres - 1500ft AGL

Vigil - 150/1000 ft AGL**

Aktivering - “fyring”

kommer tilbake til dette

Desarmering - “sikring på”

Cypres - 130 ft

Vigil - 2 minutter etter landing 7



Aktiverings høyder
Nødåpnere tar høyde for en rekke 

parametere for å beregne aktiverings 

høyde.

● Høyde på Dz

● Variasjoner i hastighet

● Kompensasjon for burble

Cypres aktiverer “egentlig på ca 1000ft”

Vigil aktiverer “egentlig på ca 1100 ft”

Worst case scenario: 
Roll over effect - kan bli lurt til å tro du 
er høyere enn du er. (fra rygg til mage)
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Permanent endring av Aktiverings 
høyder

Man øker aktiverings vinduet

På PIA hadde ingen av de som sto på stand 

for nødåpnere økt sin aktiverings høyde(!)

Kun en wingsuiter fra PD hadde gjort det pga 

glidelåser.
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Midlertidig heving av aktiverings 
høyde

Godt kjent fra innhopp

Flytter hele aktiverings vinduet 

opp/ned

Obs! Meter vs. fot

Kanskje vanlig å legge til litt 

sikkerhetsmargin?

Legg merke til armerings høyden 

i forhold til landing
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Midlertidig senking av 
aktiverings høyde

Samme som ved 

midlertidig økning

Hele aktiverings vinduet 

senkes med x fot

Legg merke til armerings 

høyden i forhold til 

take-off, og hvordan 

denne vil være ift justerte 

høydemålere
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Kombinasjon

Aktiverings vindu beregnes i 

forhold til planlagt landings 

høyde.
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Hvorfor ble valgfri aktiverings høyde innført 
hos Airtec?

Finnes mange kombinasjoner av rigg og skjerm!

● Hvor dypt i riggen sitter kutteren? ( Javelin vs Vektor)
● Full Fit reserve?

● Godt pakket reserve?

● Materiale på container? ( Cordura, parapak, etc)

Produsentene legger ansvaret over på hopperen ved å gi dem valget

13



Voss

Arealet mellom linjene 

er 200 fot forskjell i 

høyde over rullebanen
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Oppdal

I dag hopper man ikke på 

nordsiden av stripa pga 

aktiverings høyde på 

nødåpner. 

Mer plass på himmelen vil gi 

lavere sannsynlighet for 

kollisjoner
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Spørsmål som HI bør stille

Hva er det med rigg/skjerm kombinasjonen din som tilsier at aktiverings høyden bør økes? Finnes det 

anbefalinger fra produsent om dette?

Hva gjør muskelminnet ditt når du oppdager 1800 fot på høydemåleren i frittfall på Østre Æra?

(tracker du på rygg med A2 har du i praksis nå 600 fot igjen til fyring)

Er det andre grep/rutiner du kan se på først?

Airtec er bevisste i å ikke skrive om alt mulig i manualen sin...
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Andre muligheter

Høyder i terrenget

● Spotting

● Lokale rutiner (retning på run)

● Justere opp vanlig trekkhøyde

● Dyttere

● Stille Dz offset

● Drille nødprosedyre
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Diskusjon - Forslag Håndboka

Det er en generell åpning for å justere aktiverings høyden på alle typer nødåpnere opp til 1000ft AGL. 
Dette skal godkjennes av HI i vedkommendes klubb og justering utføres av MK. Justering påføres logg 

kortet til riggen under rubrikk for “Nødåpner”

- Tekst er uavhengig av produsent

- Vi ønsker ikke “200 fot opp”, siden nødåpnere kan ha forskjellig utgangspunkt

- 1000 ft AGL er i tråd med Airtec´s sikkerhetsmargin på 1000 fot opp til F/NLF’s krav om flyvende 

hovedskjerm på 2000 ft AGL. Elever har laveste trekkhøyde 3000 fot.

- Tandem nødåpnere aktiverer ved 2040ft /1900-130 fot og kan ikke misforståes inn i dette.
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HK/BK

Ønske fra klubb: Øke HK syklus til 12 måneder på privateid utstyr.

 Finnes det en løsning som ivaretar materiell sikkerheten på en bedre måte enn dagens?
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HK/BK - Forslag

Fallskjermsett skal underkastes hovedkontroll ( 12 måneder)

- Innen 6 måneder etter siste hovedkontroll for elevfallskjermsett, tandemfallskjermsett og 

fallskjermsett som er felleseid utstyr

Elev-, tandem- og felleseid klubbutstyr skal underkastet brukskontroll:

- ved 50 hopp siden sist gjennomførte hovedkontroll eller brukskontroll, eller

- 3 måneder etter senest gjennomførte hovedkontroll eller brukskontroll.

- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier

Merk: Regelen om at luftdyktighets dato ikke lenger kan settes til sesongstart (!)
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Hvorfor telle 50 hopp
202.4.1 MATERIELLFORVALTER

Materiellforvalter utpekes av det lokale klubbstyret, og har Hovedinstruktøren i lokalklubben som sin nærmeste faglige foresatte.

Materialforvalter skal:

● Føre tilsyn med behandling og bruk av felleseid klubbutstyr.
● Lede klubbens kontroll, vedlikehold og lagring av materiell.
● Føre arkivkort med opplysninger av betydning for hvert enkelt felleseid fallskjermsett.
● Merke skjermer som ikke er luftdyktige og sørge for at disse ikke blir benyttet til praktisk hopping.
● Sørge for at skjermene i hans forvaring blir underkastet hovedkontroll som bestemt i reglementet.
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Avvik  påpekt av LT ved inspeksjon av Grenland FSK i 2014 - 
klubbene pålagt å følge opp antall hopp allerede.

Indikasjoner på at det syndes mye mot dette i klubbene

Kan telles ved HK/BK, men dette vil gi økt fokus på oppfølging av utstyret, og man vil få kontrollen på mer riktige 
tidsintervaller i forhold til slitasje. 



HK/BK

Fordeler

● Bedre oppfølging av rigger som hoppes mye
● Enkelt med samme rutine for alt av klubbutstyr
● Klubber som hopper lite vil beholde dagens intervall for 

BK
● Har man sesong over 6 måneder slipper man et ompakk av 

reserven pr år
● Hyppigere smøring av kutt kabler og oppmyking av 3-rings

(de fleste produsenter anbefaler månedlig inspeksjon av utstyr)

Ulemper

● Trenger rutine for telling av hopp utenfor kontroll, slik 
man har på tandem 22



Forslag til gjennomføring

La nødåpneren telle hopp og sjekk dette ved jevnlig mellomrom, for eksempel  ukentlig i høysesong

Før eksempelvis “BK @ 455 hopp” i loggkort

Eksempel:
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Brukskontroll - Omfang

Brukskontroll består av omhyggelig visuell kontroll av alle komponenter på seletøy som er synlige uten at 

pakksekk for reserveskjermen åpnes, og av hovedskjerm. Brukskontroll utføres av Materiellkontrollør, 

etter anvisninger gitt i Materiellhåndboken. Fallskjermer som har forfalt for brukskontroll skal under 

ingen omstendighet benyttes til praktisk hopping før kontrollen er gjennomført.

Estimert tid: 30-45 minutter
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Diskusjon - HK/BK - Forslag

Fallskjermsett skal underkastes hovedkontroll ( 12 måneder)

- Innen 6 måneder etter siste hovedkontroll for elevfallskjermsett, tandemfallskjermsett og fallskjermsett som er felleseid utstyr

Elev-, tandem- og felleseid klubbutstyr skal underkastet brukskontroll:

- ved 50 hopp siden sist gjennomførte hovedkontroll eller brukskontroll, eller

- 3 måneder etter siste gjennomførte hovedkontroll eller brukskontroll.

- Når det er ønskelig av ansvarlig pakker, materiellforvalter eller eier

Merk: Regelen om at luftdyktighets dato ikke lenger kan settes til sesongstart (!)
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MHB 2019

Oppdatert av Eirik Breen i 2018 ( Applaus! )

2015 - Versjon 1

2016 - Versjon 2

2019 - Versjon 3
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Endringer - Skjerm på risere
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Endringer - Levetid
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Endringer - Levetid
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Endringer - Arbeidslogg MK
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Endringer - Standardisering
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Endringer - Standardisering
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Typegodkjenninger
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Atair Aerodynamics - WinX

Squirrel LLC - Epicene / Epicene Pro



Rigging Innovations MOJO (Voodo, Curv ++)

Ny MARD løsning tilgjengelig fra 1 juni 

2018

Godkjent i Norge fra 1 juni 2019.

Enkel retrofit med kun ny freebag og 

MOJO RSL.
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Gjennomgang av SO / SB 
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SO 18.01 Programvareoppdatering av Vigil II og 
Vigil 2+ ifm oksygenhopp

Obligatorisk innen 31. mai 2020 og ved hopping/flyging over 27 000 ft MSL.

Med bakgrunn  i en kalkulering algoritme vil enheter med firmware versjon 05.05/05.06/06.01/06.02 gå over i 
feil-modus CTRL-ERR dersom målt trykk er under 300hPa (ca 30 000 ft MSL). 

Innsendingen påvirker ikke periodisk kontroll ( 5 år ± 6 mnd) 

Enhetens firmware versjon sjekkes i info-menyen under oppstart. 

Alle berørte enheter returneres for oppgradering innen 31 mai 2020 eller før bruk over 27 000 ft MSL. Dette 
gjøres for å minimere risiko for bruk i høyder over 27 000 ft MSL av en ny eier eller bruker som ikke er kjent med 
innholdet i denne serviceordre. 
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SO 18.02 Flytte festet mellom RSL/Reserve 
Boost på Wings seletøy

Obligatorisk ved neste hovedkontroll.

Sunrise Manufacturing International har gjort en 

modifikasjon på Reserve Boost etter en episode med 

forsinket åpning av reserve knyttet til Reserve Boost og 

kabelen på reservehåndtaket. 

Lark’s heads knot på HMA linen flyttes i henhold til 

instruksjonen fra Sunrise Manufactering International. 

Utføres av MK. 
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SO 18.03 Vigil inspeksjon av serienummer

Obligatorisk ved neste hovedkontroll, men ikke senere enn 31 desember 2019.

VIGIL II enheter med serienummer fra 16000 til 21999. Berørte serienummer finnes på 

https://www.vigil.aero/psb-check/ .

Under inspeksjon av en Vigil som hadde en uventet aktivering ble en fleksibel elektrisk kobling 

funnet med knekk/bøy inne i enheten. Denne bøyde koblingen førte til en ustabil enhet som igjen 

førte til feilfunksjon og aktivering av nødåpner. Pr dags dato har over 200 enheter med samme 

kobling blitt inspisert hos AAD uten at man har funnet lignende problemer.

Innsendingen påvirker ikke periodisk kontroll ( 5 år ± 6 mnd) 
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SB 19.01 Mirage reservepilot

Presisere bruk av reservepiloter med konkav topp sammen med nødåpner på G3, G4 og RTS typer Mirage seletøy produsert etter 2004. 

Mirage Systems begynte å bruke konkave reservepiloter tilbake i 2004 i sammenheng med en endring på riggene. Obligatorisk bruk av 
konkav reservepilot fremkommer av G4 manual, men gjelder også for G3 og RTS produsert etter 2004. Mirage understreker at skiftet er 
obligatorisk ved bruk av nødåpner og ikke kun er av visuell karakter. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litt forskjellig kommunikasjon fra Mirage sys. 

Mirage har oppdatert manual 2 ganger på dette temaet siden høsten 2018. 

Først var det viktig at ALLE skulle byttes, deretter var det bare de nyere riggene som ikke var kompatible med gamle reservepiloter. 
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SO 2019-01 Firebird Reservepin

Visuell inspeksjon av reservepin, der man skal 
identifisere “senkings-merker” etter klemme 
prosessen mellom reservepin og reservewire.

Ikke så mange Firebird i omløp i Norge
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Utenlandsk utstyr
Norsk MK kan ikke gjøre HK på utstyr som ikke 

er typegodkjent i Norge.

● Er utstyret som MK signerer for typegodkjent/tillatt brukt der 
vedkommende eier har lisens?

● Har vedkommende MK kontroll på PSB og kjennskap til utstyret? 
● Hva med østeuropeisk utstyr uten engelsk manual?
● Hva med utstyr uten sertifisering/godkjenning av internasjonal 

standard/godkjenningsnorm? Det finnes det allerede i Europa.
● Hva med periodisk kontroll av nødåpner? Vil det gjelde? Det er et 

åpenbart krav i vår HB.
● Hva med utstyrets alder? Gjelder norske regler eller 

bestemmelser i landet der vedkommende har lisens?
● Hva er ompakk syklus i hoppers hjemland?
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Utenlandske hoppere må forholde seg til reglene fra sitt hjemland.  Ikke sikkert de 
godkjenner norsk HK.  Følges disse opp i klubbene?
Ikke vårt problem at utenlandske hoppere bosatt i Norge ønsker å beholde sine lisenser 
fra hjemlandet



Materiellrapporter ORS

Bra at det begynner å komme inn 

materiellrapporter! I 2018 var det kun 2 MKer som 

la inn 6 saker.

Mye som kommer inn er “litt tynt”

Bruk bilder/video

Vi trenger detaljer og fakta, ikke antagelser. Dette 

er vanskelig å skille som mottager av en ORS.

Bruk flagg “ Materiellrapport”
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Vi trenger minimum: 

-målt lengde på gammel loop
-målt trekkraft
-Type rigg!



MK seminar 2019

Østre Æra 11 mai

Formålet er faglig påfyll og å bli bedre kjent.
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Agenda: 
● MK-Spirer -> Hvordan lære opp en ny MK?
● Gjennomgang av MK-kurs materiell (skader, 

komponenter osv)
● Reservepakking med Erling Sagen
● Beste praksis - Loop, kuttkabler, manualer etc
● ORS - Gjennomgang av materiellrapporter
● Demo med symaskin (usikker)
● Brukskontroll Tandem med Erik Vligenthart
● Håndtering av “utenlandsk utstyr”
● Diskusjon: Hvordan få et bedre MK miljø i Norge


