
S e r v i c e o r d r e  –  M a t e r i e l l  
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. 
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SERVICE ORDRE – 2009-04 revidert utgave  

HENVISNING: Fagseminaret 2010-02-14 
Mottatt skriv fra Aerazur datert 26.01.10 (vedlagt) 
Serviceordre 2009-4 
DFU MTM 15-2009 og diverse korrespondanse 

FORMÅL: Hindre ulykke pga sent åpningsforløp ved bruk av Quick 3 
reservepilot i Atom rigger. 

STATUS: Denne SO er obligatorisk og utføres før neste hopp. 

IDENTIFIKASJON: Gjelder alle Atom rigger med Quick 3 reservepilot. 

BAKGRUNN: Det er konstatert enkelte betydelig forsinkelser av 
reserveåpningsforløpet på Parachutes de Frances ATOM-seletøy 
av cordura med quick 3 reservepilotskjerm. For MR og MK, se 
tidligere tilsendt videodokumentasjon. 

Quick 3 pilotskjerm har en oval topplate, som i kombinasjon 
med klaffer av cordura og nødåpner-cutter, som er plasert over 
pilotskjermen, kan henge fast i klaffen eller cutteren som kan 
medføre at den henger seg opp og derved bruke det som anses 
som for lang tid før den tar av.  
 
På fagseminaret 2010 ble saken tatt opp igjen etter at det var 
utført tester av et større antall rigger i Norge. Ingen av testene 
har vist noen forsinkede åpninger med Quick 3 reserver. Derimot 
er det vist noen forskjeller i spretten til pilotene.  

SERVICE: Basert på testene og den mottatte avklaringen far Aerazur, skal 
alle Atom-seletøy både i parapack og cordura med Quick 3 
reservepilotskjerm kontrolleres og de riggene som er har sein 
åpning skal bytte reservepilot til en Quick 3.1 eller Quick 3 a 
(med sirkelrund topplate). 

Funksjonstesten foretas med riggen liggende på flatt underlag. 
Reserven trekkes, gjerne med videodokumentasjon og 
pilotskjermens funksjon vurderes. Dersom den anses til ikke å 
være tilfredsstillende, skal reservepiloten byttes med en Quick 
3.1 eller Quick 3a.  

Når SO er utført merkes hovedkontrollkortet SO 09-4. 

Samme test skal gjøres ved hver hovedkontroll fremover dog 
uten at dette påføres hovedkontrollkortet. 

UTFØRELSE:  Før neste hopp. 
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DISTRIBUSJON: 

 

Klubber 

Hovedinstruktører 

Materiellkontrollører 

SU 

Sky Design verksted 

Sky design butikk 

F/NLFs Internet sider 

Hærens Jegerkommando 

Luftfartstilsynet 

 

Oslo, 16. februar 2010 

Rolf I Soteberg 
materiellsjef F/NLF 




