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10 Tandemutstyr 

10.1 Generelt 
Dette kapitlet beskriver bruk og kontroll av utstyr som er godkjent for bruk til tandemhopping i 

Norge. Tandemutstyr krever en høy grad av kunnskap og erfaring for å kunne vedlikeholdes og 

kontrolleres korrekt. Utstyret består av mange ekstra deler som kan være konstruert med 

forskjellig formål enn for vanlig utstyr. Det er av stor viktighet at materiellkontrollør behersker 

utstyrets sammensetning og virkemåte. Feil vurderinger kan få store konsekvenser. Som 

materiellkontrollør er det viktig å kjenne sin begrensning når en behandler utstyr som en ikke er 

100 % kjent med. Utstyret er utsatt for store belastninger og slites fortere enn vanlig utstyr. 

Toleransene ved kontroll blir derfor mindre. 

En annen faktor er også at tandemutstyret blir brukt av mange forskjellige brukere og dette i seg 

selv vil medføre til større slitasje. På grunn av utstyrets spesielle beskaffenhet, med større og 

flere deler, bør en sjekkliste følges for hovedkontroll og ompakking av reserver. 

10.1.1 MK-tandem lisens 
Det kreves egen lisens – MK-Tandem – for å kunne gjennomføre og godkjenne hovedkontroll og 

brukskontroll på tandemutstyr. Det er gjort et unntak for brukskontroll for å lette utførelsen i 

mindre klubber. Brukskontroll kan utføres av MK og tandeminstruktør i sammen og begge skal 

signere på loggkortet til riggen. 

10.2 Typegodkjent tandemutstyr 
Se kapittel 12 – Typegodkjent utstyr – for detaljer. 

10.2.1 Seletøy 
Det er i praksis kun systemet Sigma til UPT som er typegodkjent ved ny anskaffelse i dag. Gamle 

Vector tandem vil utfases naturlig med alder.  I 2014 ble typegodkjenning av Galaxy og Atom 

tandem fra Parachutes de France inndratt. Dette skyldes i stor grad manglende oppfølging og 

service-vilje fra produsenten. I tillegg var de siste Galaxy systemene tatt ut av bruk i Norge. 

10.2.2 Elevseletøy 
Tandem elevseletøyet tilhører hovedselen og er godkjent med det aktuelle systemet. Tandem 

elevseletøy skal kontrolleres (hovedkontroll og brukskontroll) og vedlikeholdes som en del av 

tandemriggen og de samme kriterier som for seletøy legges til grunn for vurdering av tilstand.  

10.2.3 Hovedskjermer 
Det er flere typegodkjente tandem hovedskjermer. De som er typegodkjent kan benyttes 

sammen med Sigma tandem system.  

10.2.4 Automatiske åpnere 
Både Cypres og Vigil er godkjent for bruk i tandemutstyr. 

10.2.5 Produsentens manualer 
For ytterligere og utfyllende informasjon om tandemutstyret henvises til UPT hjemmeside og 

manual. Manual er tilgjengelig for nedlasting på hjemmesiden til UPT. Manual og serviceordre 

skal alltid være tilgjengelig ved hovedkontroll av tandemutstyr. 
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10.3 Inspeksjon, vedlikehold og pakking 
På grunn utstyrets beskaffenhet og de store påkjenninger for tandemutstyr må det utvises stor 

nøyaktighet ved all utførelse av kontroll og pakking av tandemutstyr. Konsekvensene for at 

tandemutstyr ikke er fullt operativt, eller er mangelfullt vedlikeholdt, kan være store for 

tandemekvipasjen. Som materiellkontrollør er det du som signerer for at utstyret er luftdyktig.  

10.3.1 Bruk av originale komponenter 
Tandemsystemer er typegodkjent sammen med de komponenter som naturlig hører sammen 

med hovedseletøyet og elevseletøy. For eksempel pilotskjerm, drogue, løftestropper og håndtak. 

Det er et absolutt krav til bruk av originale komponenter på Sigma tandem system.  

Unntak er senterlinen til drogue som kan lages av Spectraline tilpasset hver enkelt drogue. 

Se for øvrig kapittel 5 Seletøy vedrørende OEM komponenter. 

10.3.2 Pakking av hovedskjerm 
Tandem hovedskjermer pakkes som beskrevet i manualen til produsenten. Lukking av konteiner 

skal gjøres som beskrevet i manualen til seletøyet. 

10.3.3 Kontroll og vedlikehold 
Det er kun Sigma og Micro Sigma tandem system fra UPT som er tillatt brukt. Det er viktig at 

produsentens manual er tilgjengelig ved kontroll og vedlikehold. 

10.3.3.1 Kontroll av tandemutstyr generelt 
Følgende punkter på kontrolleres særskilt på tandemutstyr i tillegg til vanlig inspeksjon ved 

hovedkontroll: 

 Kontroll at indre 

styreliner går separat til 

hver sin ring. 

 Kontroller styrehåndtak 

med låseløkker og trykk-

knapper.  

 Kontroller 3-rings 

systemet. Låseløkken er 

utsatt for mye slitasje under pakking og må kontrolleres nøye.  

 Kontroll av strikk på innerbag. Bør være tandem type eller 

tandem Tube Stows, og være av god og jevn kvalitet. Strikk av 

forskjellige typer bør ikke blandes på en innerbag. Bytt ut 

eventuelle slitte strikk slik at alle strikk har tilnærmet lik 

tilstand. 

 Festeløkke for feste av pilotline (drogue innerline) i kalotten. 

Denne blir slitt i knuten der den er festet i ringen og er ikke 

alltid like synlig. 

 Generell kontroll av drogue med innfesting og deler. Droguen 

får stor medfart og har en relativt høy slitasjefaktor. 

 Reservehåndtak skal være av en åpen type slik at hånda kan få 

tak. Reservehåndtak med myk pute (tilsvarende kuttpute) er ikke tillatt. 

Figur 1: Kontroll av styrehåndtak med låseløkker og trykk-knapper 

Figur 2: 3-rings og D-ring 
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 Kontroller webbing i området rundt ringen for festing av 

elevseletøyets låsespenner. På grunn av 

belastningsretningen ved skjermåpning er denne ekstra 

utsatt for belastning. 

 Kontroller beinstropper og lomme for drogue nøye for 

slitasje. På grunn av landingene er dette områder med 

svært mye slitasje. 

10.3.3.2 Kontroll av elevseletøy 
Elevseletøyet får like mye slitasje som hovedseletøyet og skal 

derfor kontrolleres like ofte og grundig som resten av utstyret. Det 

skal utføres hovedkontroll og brukskontroll på elevseletøy med 

samme intervaller som for hovedseletøyet. 

I tillegg til en kontroll tilsvarende seletøyet så må følgende punkter 

sjekkes nøye: 

 Kontroller kroker (PS 22042 – Butterfly snaps) for innfesting 

ved skuldrene. 

 Kontroller kroker (MS 22018 - Quick ejectors adjustable) for 

innstramming i hoftene. Kontroller spesielt at fjær fungerer. 

 Kontroller webbing rundt innstramming i hofte for slitasje. 

 Sigma elevseletøy har 14 justeringspunkter. Alle disse må 

inspiseres nøye for slitasje og skader. 

 Kontroller at Y-stropp er montert, jamfør SO 2013-05. 

10.3.3.3 Kontroll av Sigma og Micro Sigma seletøy 
Det vises til Sigma manualen (chapter 2) for fullstendig beskrivelse av systemet. Videre 

beskrivelse av systemet gjøres ikke i MHB. 

Følgende sjekkpunkter må kontrolleres særskilt på Sigma systemet: 

 Kontroller inspeksjonsvindu til nødåpner og reservepinnen. Disse bør byttes ved 

sprekker eller knekk i glasset. 

 Kontroller håndtaket på drogue spesielt. Festeskruen kan løsne og må da etterstrammes. 

 Kontroller primær og sekundær håndtak, samt linen med strikk mellom disse. Begge 

håndtak skal kunne utløse hovedskjermen. 

Kontroller samtidig kabelføringen til begge 

håndtak. 

 Kontroller Sigma discen med låseløkke 

(Sigma loopen). Låseløkken bør byttes hyppig 

og toleransen for slitasje er lavere enn vanlig 

låseløkker.  

 Kontroller droguebåndet som går gjennom 

discen for slitasje. Her er det generelt mye 

slitasje. 

 Kontroller D-ringene for innfesting av 

elevseletøyet inkludert webbing i tilknytning til ringene. 

Figur 3: Festering for Quick ejector 

Figur 4: PS22042-1 Butterfly 
snap 

Figur 5: MS22018-1 Quick 
ejector adjustable 

Figur 6: Sigma disc med gjennomgående bånd 
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 Kontroller RW-8 ringene for feste av sidestrammere til elevseletøy inkludert webbing i 

tilknytning til ringene. 

 Kontroller spenner for høydejustering av seletøyet (justering av Main Lift Web). 

10.3.4 Levetid komponenter på tandemutstyr 
På grunn av den belastning og slitasje tandemutstyr er utsatt for anbefaler fabrikantene å bytte / 

vedlikeholde tandemutstyr spesielt. Norske bestemmelser er at disse anbefalinger gjelder som 

påbudte serviceintervall på tandemutstyr. 

UPT har gitt ut en anbefaling over alminnelige serviceintervaller for ulike komponenter. Disse 

skal følges og det skal medfølge en logg for hver enkelt tandemrigg som gir informasjon om 

tilstand og bruk av utstyret. 

Del Serviceintervall 

Hovedskjerm i 0P-duk Etter vurdering av MK 

Seletøy Etter vurdering av MK.  

Det anbefales resertifisering og/eller bytte av bærende 
seletøy hos UPT ved 1000 hopp. 

Elevseletøy Etter vurdering av MK.  

Det anbefales resertifisering hos UPT eller utskifting av 
seletøy ved 1000 hopp.  

Løftestropper Maksimum 600 hopp 

Drogue – øvre del Etter vurdering av MK. 

Forventet levetid 600-900 hopp 

Drogue – nedre del Etter vurdering av MK. 

Forventet levetid 450-600 hopp. 

Senterline i drogue Maksimum 300 hopp 

Linesett Innen intervallet 300-500 hopp eller etter vurdering av 
MK. Enkelte linesett må byttes tidligere enn 300 hopp 

Reserve Begrenses til 20 gangers bruk + 20 års levetid 

Hovedkontroll Minimum hver 6 mnd (eller ved behov) 

Brukskontroll Minimum hver 3 mnd eller senest ved 55 hopp 
Tabell 1: Levetid komponenter tandem 

Kontroll av tilstand og slitasje krever at det følger med en logg på tandemutstyret som blir 

oppdatert etter bruk og kontroll. Dette skal finnes sammen med alt tandemutstyr og være 

tilgjengelig ved hovedkontroll og brukskontroll. 

Angitt levetid begrenser ikke bytte og alminnelig vedlikehold under bruk og inspeksjoner. 

10.3.5 Brukskontroll 
Brukskontroll skal gjennomføres senest innen 55 hopp fra forrige kontroll. Ved brukskontroll er 

det viktig at følgende kontrolleres særskilt: 

 Bytt frigjøringskabler dersom de er deformerte eller har merker i plastikken. 

 Rens og smør alle frigjøringskabler inn med silikon. 
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 Kontroller 3-rings og kabelføring for virkemåte og montering. Rens eventuelt kabelhuset 

med børste. Kontroller låseløkkas tilstand. 

 Kontroller alt av metallkomponenter nøye. 

 Kontroller innerbag og bytt strikk om nødvendig. 

10.4 Anmerkninger og modifiseringer 

10.4.1 Påbudte modifiseringer og endringer 

Utstyr Serviceordre Modifikasjon 

PD 421 og 360 
hovedskjermer 

 Linesett byttes fra 600 punds liner til 900 punds liner på “A” og 
“C” liner, samt 1500  punds liner på nedre styreliner. 

Reservehåndtak  Montering av reserve håndtak i “åpen” type, enten metall 
håndtak eller fabrikantens type med stiv webbing. 

Reservehåndtak av myk type (kutt–pute) er ikke tillatt. 

Skyhook SO 2003-07 Kontroll av Skyhook produsert 12/10-1/12 2003 

VTC-III reserver SO 2005-02 Inspeksjon av linefester VTC-III tandemreserve 

Reservehåndtak SO 2007-01 Kontroll av skade på wire reservehåndtak (Tandem Loop style) 

Sigma SO 2012-01 Kontroll av festesøm i ryggkrysset Sigma 

Tandemseletøy SO 2013-05 Montering av Y-stropp på tandemseletøy 
Tabell 2: Påbudte modifiseringer  


