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5 Seletøy
5.1 Generelt
Dette kapittel omhandler seletøy generelt og de enkeltkomponenter som tilhører pakksekk og
seletøy.

5.1.1 Typegodkjente seletøy
For oversikt over typegodkjente seletøy vises det til kapittel 12 – Typegodkjent utstyr.

5.1.2 Alder
Maksimal tillate alder på et seletøy er 25 år fra produksjonsdato. Hvis tilstanden tilsier dette så
skal seletøyet utfases/kasseres før maksimal alder tilsier dette.

5.1.3 Merking av seletøy
Godkjente seletøy skal ha påsydd merking fra produsent som minimum skal gi informasjon om
seletøyets serienummer og produksjonsdato. TSO godkjenning eller annen sertifisering som
danner grunnlag for norsk typegodkjenning skal også fremkomme av merkingen. Merking blir
som oftest plassert på undersiden av en reserveløftestropp og kan i tillegg være montert under
reserveklaffen, på ryggstykket eller under den ene skulderstroppen. Den samme informasjon
skal korrespondere med hovedkontrollkortet hvor MK angir inspeksjon under norsk regelverk
og signerer for dette.

5.1.4 Standardisering
Fallskjermseksjonen har i mange år hatt en policy på at seletøy skal være av standardisert
utforming. Denne policy sikrer at det meste av utstyret vårt har lik funksjon og plassering av
håndtak. Dette anses som viktig for å unngå unødvendige hendelser.
Følgende anses som standard oppsett på et seletøy:






Kutt- og reservehåndtak plassert under bryststropp. Håndtakene skal fungere uavhengig
av hverandre
Kutthåndtak på høyre side (kan være både håndtak og pute)
Reservehåndtak på venstre side (kan være både håndtak og pute)
Pilotskjerm av typen ”throw-out” plassert på nedre lukkeklaff av hovedskjerm konteiner
med trekk på høyre side
3-rings frigjøringssystem plassert på/ved skuldre

5.1.4.1 Avvik fra standardisering
Mange produsenter tilbyr løsninger som avviker fra ovennevnte standardisering. Dette er
normalt ikke tillatt brukt. Hovedinstruktør kan godkjenne avvik fra standardisering.
Godkjenningen skal begrenses til den enkelte eier/bruker av utstyret. Det er viktig at
eier/bruker forstår at videre utlån av utstyret ikke er tillatt. Hovedinstruktør må også forsikre
seg om at nødvendig opplæring blir gitt.
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Eksempler på slike avvik kan være (men ikke begrenset til disse):




Pilotskjerm av typen ”pull-out” som pakkes inn i konteiner for hovedskjerm
Trekk av hovedskjerm på venstre side
Seletøy med spesielle løsninger som for eksempel UPT Vector Mutant

5.1.4.2 Bruk av ”cut-away rigg”
Noen produsenter tilbyr også utlån av rigger tilrettelagt for planlagt frigjøring av hovedskjerm.
All bruk av slike ”cut-away rigger” skal godkjennes av SU før bruk. Søknad sendes frem gjennom
Hovedinstruktør og skal som minimum beskrive:





Type cut-away rigg som skal benyttes
Når det er planlagt gjennomført
Hvem som skal delta inkludert erfaring på hver enkelt
Beskrivelse av opplæring som gis før bruk av cut-away riggen

5.1.5 Produsentens manualer
Denne MHB kan ikke behandle alle typegodkjente seletøy spesielt og det henvises derfor til
produsentenes manualer for hver enkelt type seletøy. Produsentens manual skal følges under
pakking av reserveskjerm, herunder bruk av fribag, pakking av pilotskjerm og lukking av
reserveskjermens pakksekk. Det er viktig at korrekt manual benyttes og produsentens
hjemmeside må kontrolleres jevnlig for oppdaterte versjoner. Endringer eller revisjoner av
manualer publiseres vanligvis ikke av Fallskjermseksjonen.

5.1.6 Påbudte modifiseringer
Serviceordre og servicebulletiner publiseres av Fallskjermseksjonen ved MSJ. Disse inneholder
obligatoriske modifikasjoner og kontroller for angitt type utstyr. Materiellkontrolløren plikter å
holde seg oppdatert på denne informasjonen og følge henvisninger som er utgitt.
Over tid kan eldre serviceordre lett bli glemt. Dersom det ikke er anført i hovedkontrollkortet
eller modifiseringen ikke er synlig, så er ikke utstyret luftdyktig før det er
kontrollert/gjennomført. Man kan ikke uten videre være sikker på at serviceordre og
modifikasjoner er ivaretatt under tidligere kontroller. Alle serviceordre eller modifiseringer skal
påføres loggkortet som følger seletøyet.

5.1.7 Låseløkker for reserveskjerm
Nødåpner er obligatorisk i Norge. Produsentenes anvisning for materialer og montering av
låseløkke skal følges. Som hovedregel skal låseløkke være fingertrappet, avlåst med korrekte
knuter og godkjent plate skal benyttes.
Låseløkke til reserveskjerm SKAL skiftes ved hver hovedkontroll og inspiseres for unormal
slitasje ved brukskontroller.

5.1.8 Krav til komponenter
Et seletøy blir typegodkjent sammen med de komponenter som naturlig hører sammen med
seletøyet, for eksempel pilotskjermer, løftestropper og håndtak. Det er en klar anbefaling å
benytte originale komponenter. Alternativt benytte komponenter fra en annen typegodkjent
produsent under forutsetning av at disse passer sammen. Mange produsenter viser til krav til
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OEM komponenter på hele eller deler av seletøyet. OEM = Original Equipment Manufacturing.
For de komponenter som berører TSO godkjenningen, så er det normalt et krav til bruk av OEM
komponenter. Dette gjelder for eksempel fribag og pilotskjerm til reserveskjermen.
Følgende krav til komponenter gjelder:


Fribag og pilotskjerm til reserveskjermen
Skal alltid være original fra produsenten av seletøyet.



Reservehåndtak og kutthåndtak
Pri 1: Skal være original fra produsenten av seletøyet.
Pri 2: Fra annen typegodkjent produsent (under forutsetning av at det passer).



Løftestropper, bag og pilotskjerm til hovedskjerm
Pri 1: Skal være original fra produsenten av seletøyet.
Pri 2: Fra annen typegodkjent produsent (under forutsetning av at det passer).
Pri 3: Fra tredjeparts produsent, dog er det krav til at produsenten kan identifiseres og at
komponenten passer.

I dag finnes det mulighet for å kjøpe rimelige komponenter på for eksempel E-bay. I mange
tilfeller kommer disse komponentene fra ”garasjeprodusenter” uten noen form for
kvalitetssikring eller sporbarhet. Det må ikke benyttes komponenter fra slike ”produsenter”.
Tenk gjennom hvilken konsekvens det kan få om et kutthåndtak svikter ved bruk og kun frigjør
en løftestropp? Utfallet kan være fatalt.
Det er viktig å se seletøy som en helhet der det er nødvendig med kjennskap til identifikasjon av
enkeltdeler og kombinasjoner av disse. Feil bruk og sammensetninger kan virke mot sin hensikt
og i enkelte tilfelle være svært farlig. Sertifisering av seletøy og dets komponenter forutsetter
korrekt sammensetning og montering, og det er en forutsetning for typegodkjenning og tillatt
bruk i Norge. Det er materiellkontrollørens ansvar å sjekke sammensetning av komponenter ved
hovedkontroll. Har du signert for utstyret, så er det luftdyktig og du har godkjent den faktiske
sammensetningen av komponenter.

5.2 3-rings frigjøringssystem
5.2.1 Generelt
3-rings systemet ble oppfunnet av Bill Booth (Relative Workshop nå UPT) i sin første form med
store ringer på midten av 70-tallet (1976). Introduksjon av en enda mindre «Ring 4» ble
begynnelsen av det som på 80-tallet ble til det vi kaller «mini 3-rings» i dag, ved at den gamle
«ring 2» ble til den nye «ring 1».
3-rings systemet i sine varianter er det eneste frigjøringssystemet som er godkjent for bruk i
Norge. Mini-force utviklet av Aerodyne regnes som en variant og er tillatt brukt.
3-rings systemet kjennetegnes ved at den største ringen, «ring 1» sitter fastmontert i riggens
seletøy i skulderhøyde. Den har en spesifikk tykkelse og en radius i forhold til «ring 2» som sitter
fastmontert nederst på løftestroppen under den minste «ring 3» som sitter fastmontert på
løftestroppen noe over denne. Unntatt på reverserte løftestropper, går en låseløkke gjennom
«ring 3» og en malje i løftestroppen. Låseløkken holdes på plass av kablene til kutthåndtaket.
Geometrien og størrelsesforholdene på det originale 3-rings systemet gir et utvekslingsforhold
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på omtrent 10:1 pr ring, som igjen halveres av låseløkka. Trekkraften i «ring 1» vil da reduseres
til ca 200:1 før den overføres til kuttkabelen. Den mekaniske fordelen dette gir ved
nødprosedyre, samt frigjøring av hovedskjerm med kun en bevegelse, både forenkler og sikrer
utførelsen. For mini 3-rings systemene er dette utvekslingsforholdet dårligere enn 30:1 og gir
vesentlig dårligere mekanisk fordel ved frigjøring av løftestropper.
Produsentenes 3-rings system varierer vanligvis noe. Løftestropper tilhører seletøyet og slik er
man best sikret kompatibilitet. Det er absolutt kritisk at geometrien til ringene som sitter på
løftestroppen er korrekt. En variasjon her kan dramatisk øke kraften som skal til for å frigjøre
løftestroppen, eller forårsake at systemet desintegrerer. På grunn av eventuelle forskjeller i
spesifikasjoner på ringer og systemet, må det vises aktsomhet med å blande løftestropper og
seletøy fra forskjellige produsenter. Reverserte løftestropper tillates kun brukt på de seletøy
hvor dette tilbys fra produsenten til det aktuelle seletøyet. Det er heller ikke tillatt å blande
forskjellig størrelse 3-rings system, eksempelvis «mini 3-rings» løftestropper montert på stor
«ring 1».

5.2.2 Vedlikehold og inspeksjon
3-rings systemet må vedlikeholdes og inspiseres jevnlig for å være fullt operativt. Vær
oppmerksom på følgende:












Sjekk virkemåten på systemet. Trekk kuttkabelen
helt ut og frigjør løftestroppene.
Vri nedre del av løftestroppen ved ringen frem og
tilbake så den er myk og fleksibel.
Låseløkken må være tynn og myk for lett å kunne
slippe gjennom malja. Myk opp denne tilsvarende.
Løkka skal ikke ha løse tråder. Se etter slitasje.
Løkkas lengde skal være tilsvarende nedre kant av
webbing for ring 2 (sett fra siden).
Maljen på løftestroppene skal være jevn og fri for
skader. Etter en stunds bruk kan enkelte fibre stikke
ut fra maljefestet på oversiden av malja. Dette er
ikke skadelig i seg selv, men det må passes på slik at
Figur 1: Kontroll av 3-rings systemet
ikke malja løsner helt.
Ringene skal ha metall til metall kontakt og være
parallelle når systemet har lett belastning. Dersom ringen som er festet til seletøyet har
kontakt med webbingen i stedet for ringen på løftestroppen blir betraktelig mer av
åpningsbelastningen overført til den minste ringen og låseløkken.
Rengjør kuttkabelen jevnlig med tørkepapir og silikon. Dette for å redusere trekk-kraften
på kutthåndtaket.
Kontroller at endene på kablene er jevne og tettet av plastikken. Ingen løse wiredeler må
stikke ut!
Kabelføringen for kuttkabelen må være lang nok til at det ikke er den som opptar
belastning ved åpning. Det skal være noe bevegelse i kabelføringene når det er
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belastning på systemet. Sjekk malja eller hullet der låseløkka passerer igjennom på
kabelføringen. Den må være jevn og fri for skader.
Sjekk borrelås på både kutthåndtaket og på webbingen.
Kontroller at det ikke er skarpe kanter og grader på ringene som
kan forårsake slitasje på løftestroppen eller loopen.
Vær også oppmerksom på fuktighet i alle deler av 3-rings
systemet. Ved kulde i høyden kan deler fryse og stivne og
dermed hindre riktig funksjon.
På enkelte løftestropper kan det forekomme at tverrbåndet
(confluence wrap) som fester låseloopen er festet for nærme
malja, eller er festet med en “X” der den minste ringen kan sette
seg fast og forsinke eller forhindre frigjøring. Dette båndet skal
Figur 2: Confluence wrap
derfor være festet i nedkant med en tversgående søm.
Figur 2: Plassering av
confluence wrap

5.2.3 Godkjennelse av 3-rings systemet
3-rings godkjennes ved en funksjonskontroll. Kontroller at ringene er nær parallelle sett fra
siden ved lett belastning. De skal videre ha metall til metall kontakt, webbingen og låseløkka skal
være fleksibel og at de frigjør uten problemer ved en funksjonskontroll.
Spesiell oppmerksomhet må vises når det foretas kontroll av mini 3-rings. Siden hele 3-rings
systemet er basert på vektarmprinsippet, betyr dette at toleransene blir mindre og
belastningene større jo mindre “armen” er. Feil avstand mellom ringene kan påføre så stor
belastning på låseløkka at denne trekker kuttkabelen igjennom malja på løftestroppen, med total
blokkering for cut-away som resultat.
På store ringer er den største belastningen på låseløkka målt til 7 kilo. På mini 3-rings kan
tilsvarende belastning være opp til 5 ganger så høy! Dette er mer enn nok til å trekke gjennom
kuttkabelen. Mindre skjermer med 0P-duk og moderne liner påfører mer belastning på seletøyet
ved åpning og toleransene ved bruk blir derfor mindre.

5.3 Kutthåndtak
Kutthåndtak kablene skal kontrolleres for ujevnheter og knekk i plastbelegget, og at ikke enden
er oppfliset og at wire korder stikker ut. Dette kan forårsake låsing av kabelen ved frigjøring. Det
er obligatorisk å rengjøre og sette inn kutt kablene med et tynt lag silikon eller olje som ikke
skader kablene (for eksempel symaskinolje).
Merk at det er nødvendig med justering av kutt kablenes lengde når RSL/MARD er montert.
Kabelen på den siden RSL/MARD er montert skal normalt være 2,5 cm lenger enn den siden den
ikke er montert. Dette skal gi en bedre mulighet til at den løse løftestroppen er frigjort før RSLlinen trekker reserven. Produsentene har forskjellige anvisninger for lengden på kablene på
kutthåndtaket, men en generell retningslinje er hhv 5 og 6 tommer (12,5 og 15 cm).
Produsentens anvisning i manualen skal alltid følges og overprøver den generelle anvisningen i
dette kapittel.
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5.3.1 Justering av kutthåndtak
For å få til korrekt lengde på kutt kablene er det viktig at det er belastning i seletøyet.







Påfør seletøyet belastning slik at all slakk og bevegelse i seletøyet tas opp.
Deretter måles 12,5 cm fra 3-rings låseløkka på den siden det ikke er montert RSL, og 15
cm på den siden RSL er montert. Sett et merke på kablene. Dette betraktes som
”standard” hvis ikke annet er spesifisert fra produsent.
Trekk sakte i kutthåndtaket og
kontroller at det korteste
merket når låseløkka før det
lengste.
Kablene justeres med en god
avbitertang, og varmes opp
forsiktig med en lighter eller
Figur 3: Justering av kuttkablene
lignende. Plasten blir myk og
formes med fingrene over wire kordeler.

5.4 Reservehåndtak
Reservehåndtak skal være stemplet eller merket av produsent. Reservehåndtak uten merking er
ikke luftdyktige. Flere produsenter benytter merking av annen type enn stempling. For eksempel
soft håndtak/puter som har påsydd merking.
Stempel/merking fra produsent er eneste mulighet for sporbarhet til produsent hvis det skulle
det oppstå problemer. Stempel viser også at produsent har godkjent håndtak ved produksjon og
at det er strekktestet. Reservehåndtak (pinner og endestykke) skal strekktestes til 140 kilo i 3
sekunder ved produksjon.
Relative Workshop har siden 1992 levert reservehåndtak for tandemutstyr uten metallhåndtak,
men med en avstivet webbingløkke der kabelen er festet. Dette er godkjent for bruk selv om det
ikke er stemplet.
Etter at freeflying ble en mer aktiv del av sporten ble det av sikkerhetsmessige grunner
produsert reservehåndtak av kuttputetype. Dette ble gjort for å forhindre utilsiktet reservetrekk
ved kontakt med andre hoppere. Dette kan medføre vanskelighet med å avgjøre om
reservehåndtaket er festet godt nok inne i puten. Det kan også være vanskelig å se om håndtaket
virkelig er produsert av en seletøysprodusent eller av andre uten tilstrekkelig kunnskap og
verktøy. Disse håndtak skal merkes av produsenten slik at de kan gjenkjennes ved senere
kontroller.
Reservepinnen må gis spesiell oppmerksomhet. Den er produsert med mykere herding ifm
krymping på wire, og hardere herding i låseløkke enden. Det gir en sårbarhet i produksjon som
for feilproduserte pinner har medført bøying av den herdede delen, eller sprekkdannelse ifm
krymping av den myke delen. En korrekt herdet pinne kan ved bruddtesting i testblokk ved drag
i wire, tåle å bli bøyd 90-180-90 grader tilbake til rett posisjon. Med hånddrag i stålhåndtaket
forventes det at fingrene løsner før wire terminering gir slipp på håndtaket. Det er en enkel test
man kan gjøre hjemme.
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5.4.1 Ikke-godkjente reservehåndtak
Følgende reservehåndtak er ikke tillatt brukt:






Alle typer plasthåndtak.
Håndtak med tinnloddet kule.
Håndtak med oval kule.
Håndtak med låsepinne som er klemt ned på midten – i motsetning til langs hele
kontaktflaten til wiren.
Håndtak uten merking av produsent eller årstall.

Dersom du er i tvil kan du sende håndtak til produsent for strekktesting og påstempling.
Kasserte håndtak skal destrueres eller kan brukes i opplæringsøyemed (merkes tydelig).

5.5 Løftestropper
5.5.1 Løftestropper for hovedskjermer
Løftestropper leveres normalt av produsenten av seletøyet, men det kan finnes flere typer i
vanlig bruk. Sjekk uansett at virkemåte i forhold til 3-rings er tilfredsstillende.
Løftestroppene lages vanligvis i følgende typer:




Brede i Type 8, 4.000 punds webbing (bredde 2 tomme),
Smale i Type 17, 2.500 punds webbing (bredde 1 tomme). Blir også omtalte ”minirisers”. Skal være forsterket.
Reverserte smale type 17, 2500 punds webbing (bredde 1 tomme). Produsert blant
annet av Parachutes de France (Atom) og Rigging Innovations (Flexon). Disse har i
motsetning til de vanlige løftestroppene ikke hull med malje for låseløkka.

Brede løftestropper kan være påmontert både vanlige og mini 3-rings. Smale løftestropper
finnes kun med mini 3-rings.
I 1992 oppsto det enkelte hendelser der de smale 3-rings løftestroppene røk ved
åpningsbelastning. Etter dette begynte produsentene å forsterke disse løftestroppene i nedre
del. Dette kjennetegnes ved et kontrast farget bånd som er sydd inne i nedre del (buen) der
løftestroppene får mest belastning.

5.5.2 Løftestropper og RSL/MARD
Ved kombinasjon av smale løftestropper og RSL må følgende kontrolleres:



RSL tillates ikke brukt sammen med smale løftestropper som ikke er forsterket.
RSL tillates brukt sammen med smale, reverserte løftestropper uten gjennomgående
malje selv om de ikke er forsterket.

5.5.3 Løftestropper for reserveskjermer
Reserver skal monteres på løftestroppene slik det er spesifisert i manualen til produsenten av
seletøyet.
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5.6 RSL
RSL og LOR er betegnelser for forskjellige systemer som har den samme grunnleggende
funksjon. Det er et aktiviseringssystem for reserveskjermen.
Disse er et tilleggssystem for åpning av reserve kontaineren i de tilfelle hvor hopperen frigjør
seg fra hovedskjermen (vanlig cut-away).
RSL er en forkortelse ”Reserve Static Lanyard”. LOR er forkortelse for det samme på fransk. I
materiellhåndboken benyttes forkortelsen RSL.

5.6.1 Beskrivelse
Generelt er RSL en kobling fra en eller begge løftestropper på hovedskjermen til enten
reservehåndtaket / reservewiren, eller direkte til pinnene som holder reservepakksekken
lukket.
Ved en feilfunksjon og en vellykket kuttprosedyre (begge løftestroppene er frigjort), vil
pinnen(e) som holder reservepakksekken lukket bli trukket ut når løftestroppene forsvinner fra
hopperen. RSL er derfor avhengig av en korrekt utført kutt for å ha noen virkning.
RSL kan være påkoblet enten den ene eller begge løftestroppene. Det vanligste når den er koblet
til en løftestropp er at den er koblet til den høyre. Felles for alle systemer er at det skal være
påmontert en form for styring (ring, klaff eller lignende) slik at trekkretningen for
reservepinnen blir med så lite motstand som mulig, det vil si i samme retning som trekket fra
reservehåndtaket
RSL skal ha påmontert en frigjøringsanordning som kobler ut RSL lina. På de fleste seletøy er
dette en sjakkel, ofte kalt smykkelås. Dette er en sikkerhetsanordning som bare skal brukes i
nødsfall der det ikke er ønskelig at reserve kontaineren åpnes når hovedskjermen kuttes, for
eksempel ved vannlanding, landing i sterk vind, eller utilsiktet skjermåpning i flyet. Den frigjorte
smykkelåsen skal da henge åpen og ikke festes i noen del av seletøy eller løftestropper. Det har
vært tilfeller av at festet smykkelås har blokkert 3-rings systemets funksjon.
I enkelte tilfelle kan den også frigjøres før cutaway, som ved innfiltring i hovedskjermer med
annen hopper. Det er viktig at frigjøringsanordningen og innfestingen av denne kontrolleres ved
jevne mellomrom.
Som materiellkontrollør er det viktig med kjennskap til de forskjellige systemers konstruksjon
og virkemåte. Etter hvert som det blir flere forskjellige systemer i bruk, og i tillegg
ettermontering på eldre utstyr, vil det være mange løsninger som kan se identiske ut, men ha
forskjellig virkemåte. Det må derfor opparbeides kunnskap om det enkelte system for at korrekt
vedlikehold og kontroll kan finne sted.

5.6.2 Montering
Endring og påsying av RSL skal foretas av produsent eller materiellreparatør (master rigger).
Materiellkontrollør kan demontere og montere RSL under pakking og kontroll.
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Det er viktig at komponenter er tilpasset utstyret og virkemåte. Kontroller dette med
fabrikantens manualer.

5.6.3 Kontroll og vedlikehold
Følgende må sjekkes og tilpasses ved de forskjellige RSL system:










RSL er påmontert riktig, og at lina er rutet korrekt og går via nødvendige føringsringer
eller tilsvarende.
Ved enkel RSL, kun en RSL line til ring eller pinne, skal kutthåndtakets kabellengde
tilpasses slik at den kabelen som går til den løftestroppen der RSL er montert er cirka 2.5
cm lengre enn den andre kabelen. Dette skal avhjelpe at løftestroppen der RSL er
montert forlater hopperen sist. Ved avvik fra produsentens manual, så skal alltid
produsentens anvisninger følges.
Ved LOR 2 er det spesielt viktig å passe på at ringen fra reservehåndtaket er festet rundt
begge pinnene. Ellers vil åpning av reserve pakksekk med reservehåndtaket bli satt
fullstendig ut av drift. Dette medfører dermed totalforsager ved alminnelig reservetrekk
uten cutaway!
Ved LOR 2 skal det benyttes dobbel PdF låseløkke i tynn mikroline. Utløserpinnene skal
monteres i hver sin løkke.
Kontroller at frigjøringskroken er montert og fungerer. Denne kroken er vanligvis en
smykkelås (eller svenskekrok). En smykkelås tåler stor belastning, men krever liten kraft
for frigjøring. Det skal være et synlig bånd festet i frigjøringsringen for å lette frigjøring.
Pass på at tegninger på dekk-klaffen for reserven (der disse finnes) er oppdaterte og
synlige. Sjekk anvisningen og monteringen nøye etter arbeidet.

5.6.4 De vanligste typer RSL
5.6.4.1 Låsepinne tilknyttet RSL
På denne typen så er den ene enden av RSL lina festet i en av
løftestroppene og i den andre enden av lina er reservepinnen festet.
Denne typen RSL finnes på blant annet på Icon og Vector 3 seletøy.
En pins RSL trekker ut reservepinnen når løftestroppen der RSL lina er
festet forlater hopperen. Leveres ofte i kombinasjon med Collins Lanyard.

Figur 4: En pins RSL
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5.6.4.2 LOR 2
I dette tilfellet er det to RSL liner som er påmontert i hver sin løftestropp.
Pinnene skal gå til hver sin låseløkke (dobbel låseløkke) på pakksekken
til reserveskjermen.
Denne typen finnes på utstyr fra Parachute de France/Zodiac.
På dette systemet holdes reserve pakksekken lukket til den siste
løftestroppen forlater hopperen og skal forhindre tidlig åpning av
konteiner ved ujevn frigjøring av løftestroppene.

Figur 5: LOR 2

Reservepinnene sitter på RSL linene og wiren på reservehåndtaket slutter i en form for en ring
som festes rundt pinnene.

5.6.4.3 En pins med låsepinne på reservehåndtaket
I enden på RSL lina er det festet en ring i stedet for en pinne.
Reservekabelen og pinnen tres gjennom denne før containeren lukkes, og
ved kutt trekker lina i reservewiren.
Denne typen finnes bl.a. på Wings, Javelin og Talon. Det finnes også ulike
varianter hvor ringen til RSL-linen tres på reservepinnen.
Dette systemet virker ellers likt én pins systemet hvor reservepinnen dras
ut når ene løftestroppen forlater hopperen.

Figur 6: RSL med styrering

5.6.4.4 RSL på Racer
Racer, med sin Pop-Top løsning på reserven, har reservepinnene montert på ryggen. Parachute
Laboratories (Jump Shack) har derfor konstruert et system der en line er festet mellom begge
løftestroppene. Denne lina er montert under kabelføringen for reservehåndtaket. Kabelføringen
er todelt, omtrent på midten, og festet i et strikkfeste.
Ved kutt vil lina trekke i kabelføringen, som vi gi seg der den er delt, og RSL lina vil videre trekke
i reservewiren og frigjøre pinnene. Lengden på lina gjør at begge løftestroppene må være fri fra
3-ringsen for at lina blir stram nok til å trekke wiren. Merk at dette systemet krever spesiell
kompetanse ved pakking og montering.
Ved reservepakking av Racer med RSL bør ikke hovedskjermen være
tilkoblet seletøyet med RSL lina under pakkingen. Dette for å unngå at RSL
lina blir pakket inn under klaffene som lukker reservecontaineren, og
dermed fører til låsing ved en cutaway. RSL lina kan monteres løst rundt
kableføringen og reservewiren etter at reservecontaineren er lukket.
Deretter skjules resten av RSL lina under klaffer og toppen av Pop–topen.
Bruk Racer manualens tegninger for korrekt utførelse.

Figur 7: RSL på Racer

PLabs tilbyr også en singel-side RSL løsning hvor RSL båndet går fra en
løftestropp med en løkke i motsatt ende hvor reserve wire går gjennom.
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5.7 Collins lanyard
Collins lanyard er en funksjon som benyttes ved noen RSL og MARD
løsninger. Systemet gjør at kuttkabel til venstre skulder trekkes samtidig
med at RSL linen aktiverer reserveskjermen. Kuttkabel til venstre side går
gjennom et bånd som er sydd på RSL linen. Dette skal forsikre oss om at
løftestropper på begge sider løsner før RSL/MARD systemet aktiverer
reserveskjermen.

5.8 M.A.R.D.

Figur 8: Collins Lanyard

M.A.R.D. er forkortelse for Main Assisted Reserve Deployment (omtales
heretter MARD). Dette er et system som gjør at reserveskjermen åpnes direkte som følge av kutt
fra hovedskjermen. Når hovedskjermen frigjøres, så blir pilotbåndet til reserveskjermen fysisk
dratt ut av forbindelsen til løftestroppene på hovedskjermen.

5.8.1 Skyhook
Forskjellige MARD varianter har eksistert over lang tid, men for utstyr i moderne kontekst,
starter det med Bill Booths (UPT) variant kalt «Skyhook». Prinsippet er som RSL basert på at det
ikke skal påvirke den korrekte utførelsen av nødprosedyren, og krever ingen endring eller
tilpassing fra hopperens side. Virkemåten er basert rundt funksjonen av en åpen krokformet
plate, som er festet fast omtrent midtveis på reservepilotbåndet. Til denne åpne kroken er et RSL
lignende bånd festet fra løftestroppen. Det medfører at den åpne kroken vil fungere som en
kantilever. Det vil si avhengig av om draget fra reservepilotskjermen er sterkere enn draget fra
den frigjorte hovedskjermen som er festet i denne åpne kroken, vil enten reservepiloten eller
den frigjorte hovedskjermen bidra til å trekke ut reserven ved drag i reservepilotbåndet og
dermed reservens fribag. Er draget i reservepilotskjermen sterkere enn draget fra den frigjorte
hovedskjermen, vil kroken på reservepilotbåndet vris
slik at hovedskjermen vanligvis frigjøres helt og
reserveskjermens åpningsforløp er normalt. Er
vertikalhastigheten lavere slik at draget fra
reservepilotskjermen er lavere enn en delvis utviklet
hovedskjerm, vil kroken vris slik at den frigjorte
hovedskjermen gjennom sin line koblet til kroken gir
det sterkeste draget i reservepilotbåndet, og
reservepilotskjermen vil da slave ueffektivt. Spesielt i
situasjoner med lav hastighet og mindre drag i
reservepilotskjermen vil systemet være effektivt.
Skyhook er ikke til hinder eller ulempe ved høyhastighets feilfunksjoner, og vil fungere på
samme måte som RSL ved frigjøring av hovedskjermen.

Figur 9: Skyhook montert på pilotbåndet

Skyhook tilbys på flere ulike seletøy. For bruk og pakking henvises det til fabrikantens manual
eller webside. Merk forskjellene i prosedyre for pakking av reservefallskjerm i pakksekk med
eller uten Skyhook. Det kan også være mindre forskjeller blant de produsentene som tilbyr
Skyhook.
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5.8.1.1 Staging loop
Sammen med Skyhook benytter flere produsenter staging loop. Staging loop har til hensikt å
holde fribag på plass i konteiner frem til pilotbåndet er stramt. Dette er først og fremst designet
slik for store reserveskjermer med høy egenvekt som for eksempel på elevutstyr og
tandemutstyr.
Det er noe ulik praksis blant produsentene og hva som er påkrevd iht manualen. Det presiseres
derfor følgende:



På sportsrigger er staging loop frivillig.
På tandem- og elevrigger så skal staging loop benyttes.

5.8.2 Reserve boost
Wings Manufacturing har produsert en egen MARD
løsning som de benevner ”Reserve Boost”. Reserve Boost
er et system som baserer seg helt på eksisterende RSL
løsning på Wings seletøy. RSL lina har en forlengelse som
fortsetter til en innfesting i en modifikasjon av
reservepilotbåndet. Reservepilotbåndet har en
mekanisme med en pinne, en tab og en loop, som tres på
en slik måte at lina fra løftestroppen festes til dette
punktet i loopen, som låses i en slakk i pilotbåndet, som
Figur 10: Reserve boost klar for lukking
igjen holdes på plass av taben. Systemet virker ved at et
dominerende trekk fra den frigjorte hovedskjermen vil
systemet forbli montert, men ved et dominerende trekk fra reservepiloten blir slakken strukket
ut og pinnen frigjør loopen som igjen slipper MARD båndet som er festet i løftestroppen.

5.8.3 The Trap System
Mirage Systems har en variant av MARD som skiller seg
helt fra de to foregående. Denne ble introdusert november
2014. En RSL lignende line ender i en fangløkke, som ligger
rundt et elastikkbånd på en av dekklaffene til reserve
konteineren. Den er ikke nær noen del av
reservefallskjermen eller reservepilotbåndet. Den
markedsføres derfor som «ekstra non interference».
Reservepilotbåndet har et innsydd avsmalnet felt som
angir en del av reservepilotbåndet som skal foldes via og
tres inn i dette elastikkbåndet. Ved vanlig
Figur 11: ”Trap-linen” gjøres klar for lukking
reservepilotfunksjon dras båndet ut av elastikken og
reserveskjermens åpningsforløp er upåvirket. I motsatt tilfelle, hvor det meste av trekkraften
kommer fra en delvis fungerende hovedskjerm, vil MARD lina strammes rundt den delen av
reservepilotbåndet som ligger i elastikken og fange (trappe) denne folden i en løkke. Dette
medfører derved assistert aktivering av reserveskjermen ved å trekke i reservepilotbåndet.
Det er krav til bruk av originale løftestropper på hovedskjermen ved bruk av the Trap System.
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5.9 Pilotskjermer og bag
5.9.1 Pilotskjermer til hovedskjermer
Pilotskjermer til hovedskjermer krever generelt ettersyn og må påregnes å byttes etter cirka 3500 hopp. Duken i pilotskjermer i F-111 duk blir fort slitt og porøs og mister en stor del av sin
effekt etter hvert.
Størrelsen og porøsitet på pilotskjermen kan ha til dels dramatiske virkninger på
åpningssekvensen på hovedskjermen. En skjerm med for stor dragkraft kan blant annet skade
toppduken på hovedskjermen og medføre til uryddige og harde åpninger (“linedump”). En for
svak pilotskjerm kan medføre totalforsager og feil åpningssekvens. Det er derfor viktig at
pilotskjerm tilpasses resten av utstyret.
Produsent

Sun Path
Aerodyne
UPT
F/NLF
anbefaling

Opp til 150
kvadratfot

Størrelse 150 –
210 kvadratfot

Over 210
kvadratfot

Vingedress

0P

0P

0P

0P

26
27
24-27

F-111
28
28
28-30

28
27
27-28

F-111
33
30
27-30
30-32

28-32
30
30-32

F-111
33-35
32-36
33
32-36

F-111

30
30-32

32-36

Tabell 1: Anbefalt størrelse på pilotskjerm

Det er forskjellig praksis fra produsentene. F/NLF anbefaling er ikke absolutt og må sees i
sammenheng med skjermstørrelse, skjermtype og seletøy.

5.9.2 Kollapsbare pilotskjermer
Det er i praksis kun en type kollapsbar pilotskjermer i bruk i dag. Det er systemet ved bruk av
kill-line. For en del år tilbake var det utbredt med kollapsbare pilotskjermer med strikk. Disse
sees sjeldent i dag.
Uansett hvilket av disse system som velges må det vises stor aktsomhet ved montering bruk og
pakking. Kjenn utstyret og virkemåte 100 % før det tas i bruk.

5.9.2.1 Kill-line
På dette systemet er pilotskjerm og pilotbånd konstruert i ett. Piloten blir trukket inn av en line
som går inne i en kanal på pilotbåndet etter at skjermen har forlatt bagen. Funksjonen baserer
seg på at pilotbåndet er festet i hovedskjermens bag og pilotskjermens bunn, mens kill-lina er
festet i selve hovedskjermen og pilotskjermens topp. Så lenge hovedskjermen er i bagen er de to
lavere festepunktene nær hverandre og den lengre kill-lina tillater piloten å være utspent og
fange luft. Straks hovedskjermen forlater bagen, trekker pilotskjermen hovedsaklig i
pilotbåndet, som sklir oppover kill-line til de to øverste festepunktene nærmer seg hverandre og
pilotskjermen kollapser.
Piloten “spennes” ved pakking (pakkes i “åpen” tilstand) og virkningen av “kill-line” kommer
først etter at hovedskjermen har forlatt bagen. Da trekkes toppen av piloten ned og inn i midten
av pilotskjermen.
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Dette systemet er sårbart ved at senterlina må
strammes hver gang ved pakking. Dersom dette blir
glemt vil ikke pilotskjermen åpne. Dette systemet har
stor slitasje ved at det består av flere bevegelige deler.
Vær også varsom på at over tid kan pilotbåndet og
senterlina få forskjellige lengder. Dette skyldes
forskjellig strekk i materialene, der sømmene i nylon
båndet (hylsa) gir seg over tid, og blir lenger. Dette vil
medføre at senterlina relativt sett blir kortere og gir
mindre trekkraft til piloten. Senterlinen kan også
krympe som følge av varme oppstått av friksjon
mellom pilotbåndet og senterlinen.
Ved kontroll av pilotskjermen må det påses at lengden
på senterlina og pilotbåndet er riktig tilpasset
hverandre. Sjekk også slitasjepunkt rett på innsiden
av bagen der senterlina passerer ut av pilotbåndet.
Vær spesielt oppmerksom på den økte og ujevne
Figur 12: Prinsippskisse pilotskjerm med ”kill-line”
slitasjen som oppstår der forskjellige materialer
møtes og særlig slitasje fra forsterkninger og mekanisk belastning på sømmer.

5.9.2.2 Elastisk - strikk
På denne typen pilotskjerm
er det påmontert et strikk
mellom toppen av
pilotbåndet og toppen av
pilotskjermen. Skjermen
pakkes i “sammentrukket”
tilstand, og lufthastigheten
ved trekk strekker ut
strikken slik at piloten åpner.
Når hastigheten avtar
trekker strikken toppen av
pilotskjermen inn og
kollapser den.

Figur 13: Prinsippskisse kollapsbar pilotskjerm med strikk

Lav fallhastighet eller for stram strikk kan gi streaming av piloten. Disse pilotene er også mer
sårbare for porøs duk og skal derfor være i 0-porøsitetsduk. Strikk-piloter av F-111 er ikke
tillatt.

5.9.2.3 Chernis pilotskjerm – SO 2014-03
Høsten 2014 var det en hendelse i Norge hvor en pilotskjerm sviktet helt og selve
pilotbåndfestet løsnet slik at pilotskjermen ble hengende etter senterlinen. I etterkant kom det
frem at pilotskjermen var fra en tredjeparts produsent hvor det hadde vært svikt i
produksjonen. Pilotbåndet som gikk gjennom pilotskjermen og tilbake i selve festet under
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confluence wrap var laget for kort og det var ikke tilstrekkelig med sting i båndet. Resultatet var
at det løsnet under åpning.
I etterkant viste det seg at produsenten, Larry Chernis, hadde
endret konstruksjonen. Men det var vanskelig å fastslå når
konstruksjonen ble endret og uten merking av pilotskjermene er
det umulig å konkretisere hvilke pilotskjermer som kan være
feilprodusert. Som følge av dette valgte MSJ å ustede SO for
kontroll av samtlige pilotskjermer.
Dette skal være ett fast sjekkpunkt under hovedkontroll. Både for
å fange opp pilotskjermer som kommer inn som brukt utstyr etter
SO ble utstedt, men også fordi dette generelt er et punkt som
utsettes for mye slitasje og pilotskjermer som svikter kan være
fatalt.

Figur 14: Pilotskjermen i hendelsen

Rigger produsert etter utstedelse av SO – mao DOM oktober 2014 eller nyere, elevutstyr og
tandemutstyr er ikke berørt av denne SO.

5.9.3 Pilotskjerm til reserveskjermer
Kun pilotskjermer som er godkjent av seletøysfabrikanten som reservepilotskjerm tillates brukt.
Disse er merket med produsentens datapanel. Seletøy er kun testet og godkjent med
fabrikantens egne komponenter og dette er del av grunnlaget for sertifisering og dermed også
typegodkjenning i Norge.
Produsentenes manualer angir også folding av reservepilotbånd og pakking av reservepilot. Det
presiseres at fabrikanten angir den pålagte og korrekte pakkingen. Produsentens manual skal
følges.

5.9.4 Fribag
Produsentens fribag med pilotskjerm skal nyttes ved all pakking av firkantreserver. Pass på at
fribagen er i god stand og at den er riktig størrelse i forhold til størrelsen på reservecontaineren
og reservens pakkevolum. Safety-stow må kontrolleres for skader, brudd og nødvendig
elastisitet. Pilotbåndet til fribagen skal være minst like langt som reserveskjermens liner med
kalott for å kunne fungere etter hensikten. Merk også at samme riggfabrikant, type og versjon vil
ha forskjeller på pilotbånd hos rigger med og uten MARD. Disse er ikke tillatt benyttet om
hverandre.

5.9.5 RDS
RDS er forkortelse for ”Removable Deployment System”. Dette er et system for avtagbar slider,
innerbag og pilot. For hoppere som benytter kryssribbede elliptiske skjermer er det utviklet
systemer der slider, bag og pilot kan kobles fra riggen og hovedskjerm etter at skjermen er utløst
og flyr. Primært var dette tiltenkt hoppere som var aktive CP piloter. Slideren kan kobles fra
uten at bag og pilot nødvendigvis må kobles fra. HI skal godkjenne bruker i hvert enkelt tilfelle.
Opplæringen skal inkludere demonstrering av pakking, samt oppfølging av 3 pakkinger.
Opplæringen skal gjøres av en erfaren bruker av RDS. Det skal attesteres på fallskjermriggens
hovedkontrollkort av ansvarlig MK at RDS er påmontert.
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