Serviceordre – Materiell
Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er
satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører
og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEBULLETIN – 2010-01
HENVISNING:

Hopping med Removable Deployment System (RDS)

FORMÅL:

Øke flyhastighet og bedre skjermens flyegenskaper

STATUS:

Tidligere XT gitt i SU referat 2/07 pkt 7 og presentasjoner på
fagseminar

IDENTIFIKASJON:

Avtagbar slider, bag og pilot.

BAKGRUNN:

For hoppere som benytter kryssribbede eliptiske skjermer er det
utviklet systemer der slider, bag og pilot kan kobles fra riggen/
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.
Hopperens loggbok skal attesteres for gjennomført opplæring
både i bruk og pakking. Attestasjonen må være signert av I-3
eller høyere. Attesterende instruktør trenger ikke være den
samme som har gjennomført opplæringen, men han skal være
sikker på at opplæringen er gjort av person utpekt og godkjent av
HI.
Det skal attesteres på fallskjermriggens hovedkontrollkort av
ansvarlig MK at RDS er påmontert.

SERVICE:

SU innskjerper det ovenforforstående og at det ikke er opp
til hver enkelt bruker av høyytelsesskjermer å velge RDS i
tillegg.
Likeledes er det kommet inn rapporter på at brukere av systemet
hevder å ha fått dispensasjon til å fravike SO04-02 (supertacking
av Softlinks) for lettere å kunne montere/demontere RDS. Det er
ikke gitt noen slik dispensasjon og SO 04-02 skal følges.

UTFØRELSE:

Disse reglene skal etterleves!
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Oslo, 05. mars 2010
Rolf I Soteberg
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