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Agenda

● MK-Utdanning
● Saker fra ORS 2020
● Forventninger til Hovedinstruktør
● Typegodkjenninger
● Serviceordre



MK utdanning

2020: 5 gjennomførte, 3 frafall



MK utdanning - Mentor/Veileder

MK utdanningen krever mye av veilederene

Veiledere går ofte igjen fra år til år som gjør at kvaliteten blir bedre og 
bedre

Oppfordring til klubbene/Hovedinstruktører:

Legg merke til jobben som gjøres av veileder, jobb systematisk og 
planmessig for å sikre at klubben har en veileder tilgjengelig. 

Modner klubben frem en god mentor, er dette grunnsteinen for all MK 
virksomhet de neste 10 årene. 



ORS 2020

MK/MR feil: 14 (Softlinks, linekontinuiet, ++ , kvalitetssikring av eget arbeid)

Pakkefeil: 21 ( Stepthrough, feil lukkerekefølge, bremsesetting)

Utstyrssvikt: 9 (linebrudd, produksjonsfeil, opprevne containere)

Konklusjon: Jobb med kunnskap og holdninger til utstyr i klubbene, på alle nivå.
 



ORS 2020

1825 - Softlinks

1821 - Softlinks

1818 - Linebrudd

1779 - Slitt hovedloop

1774 - Togglefyring - Reserve (Elev)

1768 - Feil montering av hovedloop

1757 - Stepthrough (Elev)



ORS 2020

1742 - Stepthrough ( erfaren 228 hopp)

1734 - Toggles / ukontrollert sving

1727 - utilsiktet skjermåpning ( BOC)

1721 - Linedump / Lineover

1715 - Knute på styreline (343 hopp)

 1711 - Ødelagt pilot fra forhandler

1710 - slitasje - røket killine



ORS 2020

1703 - Stepthrough ( 120 hopp)

1688 - Linetrim

1675 - Linebrudd

1671 - Ompakk av slurvete reserve + 
saks i hovedskjerm

1670 - togglefyring ( 610 hopp)

1660 - Stepthrough (elev)

1652 - ikke kocket pilot (50 hopp)

1640 - Låst toggle (atom)

1635 - Stepthrough

1632 - Stepthrough

1630 - Feil lukkerekkefølge 
hovedskjerm 

1592 - Linetrim

1591 - løsnet linefeste

1579 Stepthrough (309 hopp)

1577 - Feil lukkerekkefølge 
hovedskjerm

1464 - Linebrudd

1444 - mistet røykboks og holder

1447 - Mange MK feil. 

1450 - feiltredd softlinks reserve

1452 - Feil lukkerekkefølge 
hovedskjerm

1453 - Materiellrapport Wings

1457 - Seletøyreperasjon

1458 materiellrapport MK



1550 - Hard åpning, Linebrudd

1534 - Feil montert slider etter linebytte (ble 
hoppet 2 ganger)

1533 - Reserverisere ++++ (MK slurv)



1531 - Togglefyring + reservetrekk (1050 hopp)

1515 - Hjemmelaget safetystow ( pluss oversett ved 1 
HK )

1507 - Feilmontert løftestropp etter HK

1501 - løs BOC - Utilsiktet åpning (590 hopp)

1495 - Togglefyring

1494 - Feilprodusert pilotbånd

1480 - Feil bremsesetting (22 hopp)

1473 - Pakkefeil - reservetrekk



Forslag til oppfølging av ORS 2020

1) MK-Møte i klubbene - Agenda: kvalitetssikring av eget arbeid med 
utgangspunkt i følgende ORS:
(1825, 1821, 1671, 1447, 1450, 1453, 1534, 1533, 1515, 1507) 

2) Hold materiellkurs for B-lisens for alle hoppere. 

- Togglefyringer, stepthroughs og utilsiktede åpninger er fortsatt et 
problem hos erfarene hoppere. Og det kan se ut som 2020´s nye 
B-hoppere har klart seg!



Forventninger til Hovedinstruktør

Jobb med MK-utdanning
- Mentor/veileder
- MK-kandidater og kurspåmelding

Følge opp ORS
- Bra at det blir skrevet gode ORSer! 

Jobb videre med materiellsikkerheten i klubbene
- Kulturbygging (involver instruktørstab, klubbstyret ++)
- Det er fortsatt mange hendelser som starter med 

kunnskap/holdninger til materiell som rotårsak.

Hva skjer i klubben etter at en hopper med 1050 hopp har hatt togglefyring 
og reservetrekk?

Setter man kasse og går videre? 



Typegodkjenninger

Ny tandemreserve - Sigma reserve 2 fra UPT/PD
- Må ha ny freebag
- kommer i 340 og 370 ft2
- Finnes en SO fra UPT - feil på warninglabel - 

valgt å ikke løfte denne i F/NLF.
- Gammel sigma reserve er faset ut av 

produksjon.

Nytt MARD system fra kjent produsent 
gjennomgått og typegodkjent for bruk i Norge.

- Produsenten har ikke offisielt sluppet 
systemet enda



Serviceordre / Servicebulletin

Ingen SO /SB sluppet i 2020

2021: 2 SO: Vector Student Edition - Grounding & Modifisering
Oppdaget reservecontainerlock i Frankrike

Reserve Pin Cover (RPC) skiftes ut i sin helhet av MR.

Merk at “feltmodifikasjonen” fra UPT sine nettsider ikke skal brukes i 
Norge. 

Det virker som at berørte klubber har kontroll på denne saken. 



Oppsummering

1. MK-Utdanning - Følg opp veileder og kandidater

2. Følg opp materiellsikkerheten hos vanlige hoppere

3. Følg opp MKene, spesielt fokus på kvalitetssikring av eget arbeid.




