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MATERIEL

FALDSKÆRME
1.

Typegodkendt faldskærm
En faldskærm er typegodkendt hvis den enten:
1.1. Fra fabrikantens side har en typegodkendelse eller
1.2. Er godkendt af en af Statens Luftfartsvæsen godkendt organisation eller myndighed.

2. Journal
Med alle faldskærme skal der medfølge en journal. Denne skal mindst vise følgende:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Skærmfabrikant og type
Fremstillingsår
Model og serienr
Evt modifikationer og LDD' ere
Dato for sidste ompakning
Dato for udfærdigelse og kvittering for vedligeholdelsesatest og herunder ny udløbsdato.

3. Årligt syn og ompakning af faldskærme
Årligt syn og ompakning af faldskærme må kun foretages af godkendte pakkere (riggere), der er
godkendt af Staten Luftfartsvæsen eller anden godkendt organisation.
Pakkeren noterer i faldskærmens journal for det udførte arbejde. En riggers kvittering for årligt syn er
gyldig som vedligeholdelsesattest jfr. pkt. 4.2.
4. Løbende Inspektion og vedligeholdelse:
4.1. Faldskærme der anvendes i forbindelse med skyflyvning:
Faldskærme der anvendes i forbindelse med skyflyvning skal være vedligeholdt i henhold til
fabrikantens forskrifter.
4.2. Faldskærme der anvendes i forbindelse med svæveflyvning i øvrigt:
Faldskærme der anvendes i forbindelse med anden form for svæveflyvning skal være
vedligeholdt i henhold til fabrikantens forskrifter eller vedligeholdes og inspiceres i henhold til
nedenstående:
En godkendt materielkontrollant skal foretage inspektion af faldskærmen senest 120 dage efter at
årligt syn har fundet sted.
Fornyet inspektion skal herefter foretages med intervaller på ikke mere end 60 dage.
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Inspektionens omfang fremgår af en særlig vedligeholdelsesattest (SV409-05)
Når inspektionen er fundet tilfredsstillende kvitterer en godkendt materielkontrollant på den særlige vedligeholdelsesattest for inspektionen med en fornyet gyldighedsperiode på 60 dage, dog aldrig udover 12 måneder efter sidste ompakning.
Finder materielkontrollanten ikke faldskærmens tilstand tilfredsstillende, skal den sendes til ompakning jfr. pkt. 3.
4.3. Pre-flight check - dagligt brug
I forbindelse med dagligt brug af faldskærme i svævefly skal de underkastes et pre-flight check
før hver flyvning. Dette check omfatter en kontrol af:
4.3.1. At materiellet ser helt og ubeskadiget ud.
4.3.2. at materiellet ikke under opbevaring/tidligere brug har været udsat for fugt eller har været i berøring med olie eller kemikalier
4.3.3. at plomberingen ikke er brudt
4.3.4. at vedligeholdelsesattesten jfr. pkt. 4.1 og 4.2 er gyldig
4.4. Pakkefrist m.v.
4.4.1. pakkefristen er 12 måneder fra sidste pakkedato.
4.4.2. En faldskærm må ikke anvendes når faldskærm er påbudt, hvis vedligeholdelsesattesten er udløbet.
4.4.3. En pilot er selv ansvarlig for at en faldskærm har en gyldig vedligeholdelsesattest. Instruktøren
er dog ansvarlig for, at faldskærme der anvendes af elever under uddannelse har en gyldig
vedligeholdelsesattest.
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