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SERVICEORDRE- OG 

BULLETINS

Serviceordre:
SO 2015-01 – UPT reservehåndtak med 

spectraline (Vector og Sigma)

NB! Alle berørte spectraliner skal byttes ut 

for å være luftdyktig etter 1. januar 2016!

SO 2015-02 – Bytte av kutter på Vigil fra 

AAD

Servicebulletin:
SB 2015-01 – Avklare praksis for måling av 

kuttkabler på Javelin seletøy



Oppdateringer MHB

Det er 4 oppdateringer:

Kapittel 0 – Revisjonshåndtering

Kapittel 2 – Oppdatert referanser til PRH

Kapittel 4 – Oppdatert referanser til PRH og noen 

mindre justeringer

Kapittel 12 – Oppdatert oversikt på typegodkjent 

utstyr

Alle endringer fremkommer med rød skrift

Allerede publisert på NLF hjemmeside



LISENSER 1

2015:
6 kandidater besto MK-kurs

2 kandidater har utsatt eksamen til 2016

2 kandidater konverterte fra FAA sertifikat 
og australsk rigger lisens

1 kandidat fikk utstedt MK-R lisens (FAA 
kurs)

2016:
2 MR lisenser er utstedt

1 MK lisens er permanent inndratt



LISENSER 2

Utstedelser og fornyelse:
Ingen får utstedt MK-R lisens uten en 
dokumentert søknad fremsendt gjennom HI 
hvor opplæring og kurs skal være 
beskrevet!

De som tidligere har fått godkjenning som 
tandem MK skal fornye MK-T på 
fornyelsesskjema.

Både MK og MK-T skal dokumentere 
fornyelse – kopi av minimum antall HK må 
vedlegges fornyelsesskjema eller sender 
fagsjef elektronisk.



MK-KURS 2016

11 kandidater påmeldt

Første samling gjennomført 5-7 
februar

Andre samling gjennomføres i 
oktober

HI og veileder må følge opp 
kandidatene underveis – arbeidslogg 
SKAL benyttes!

2 kandidater har utsatt eksamen fra 
2015 og deltar i oktober



MK-R UTDANNING 2017

Samarbeid med Parachute Rigging Institute på DeLand

Kurs på DeLand januar 2017 – må beregne 14 dager i 
siste halvdel av januar (eksakt dato ikke fastsatt)

Forberedende samling(er) i Norge høsten 2016

Oppfølging av MR før kurset (enten MSJ eller annen MR 
ved avtale)

Klargjøre kandidatene for teoretisk FAA eksamen

Papirarbeid/logger signeres før kurset

Legge til rette for ”additional rating” for de som ønsker 
å gå videre til MR senere

Norsk instruktør på kurset på DeLand

Kursavgift ca 23.000,- NOK + reise og opphold 
(forutsette kurs 8.80,- og 4 kandidater)

Påmeldingsfrist 1. august 2016



MK-R utdanning 2017

Kvalifikasjoner:

Evne til å jobbe systematisk og selvstendig

Utvise nøyaktighet

Evne til å innhente informasjon

Må beherske engelsk muntlig og skriftlig (kurs og 

eksamen foregår på engelsk).

Alle søknader skal påtegnes av HI!

Ikke nødvendigvis den ivrigste kandidaten som bør 

sendes på kurs!

Ta gjerne kontakt hvis behov for avklaring av 

kandidater!



HENDELSE RESERVE BOOST

Hendelse i Føniks fallskjermklubb hvor 

Reserve Boost på Wings seletøy ikke aktiverte 

reserveskjerm som forventet. Hopper trakk 

selv reserveskjerm.

Ved inspeksjon av utstyret fant vi følgende:

RSL festet på løftestropp revet av (ringen)

Låsepinne til Reserve Boost var bøyd

Friksjonsmerker på fribag

Ingen ”grisehale” på wire til reservehåndtak

RSL og extension cord til Reserve Boost forsvant



HENDELSE RESERVE BOOST



HENDELSE RESERVE BOOST



HENDELSE RESERVE BOOST

Konklusjon: 

Wire til reservehåndtak var ikke tredd gjennom 

ringen på RSL. Kraften ved kutt ble overført til 

låsepinne og RSL festet (som heldigvis revnet).

Feilpakking av Reserve Boost er mulig og kan gi 

alvorlige skader på materiell (og hopper)

Det vil trolig komme en presisering på pakking av 

Reserve Boost – Servicebulletin

Konklusjon vil bli formidlet til Sunrise Manufacturing



HENDELSE RESERVE BOOST



PÅGÅENDE SAKER

Pågående saker:
Typegodkjenning av hovedskjermer fra 
produsenten Squirrel (Epicene)?

Utredningssaker (til C-kurs?):
Utvidet levetid for reserveskjermer?

Begrenset levetid for seletøy?

Fornyelseskrav MK- og MR-lisens?



SPØRSMÅL?


