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6 Hovedskjerm 

6.1 Generelt 

6.1.1 Definisjon 

Hovedskjermen er en vingfallskjerm som utløses manuelt, konstruert og produsert spesielt for 

sportsbruk.  

Hovedskjermen består av kalott med bæreliner, slider og links.  

Hovedskjerm skal være forsynt med bag eller annen godkjent anordning som sikrer at 

bærelinene er strukket før kalotten åpner seg.  

Pilotskjermen skal være godkjent av seletøyprodusenten og festes til skjermen ved hjelp av 

pilotbåndet. Type bånd, lengde og festemetode er beskrevet produsentens manual og 

Materiellhåndboken. 

6.2 Konstruksjon av en firkantskjerm 
Standarder, begreper og uttrykk er hentet fra PIA TS-100 ”Standardized Nomenclature for Ram-

Air Inflated Gliding Parachutes”. Det er videre omtalt konstruksjoner og begreper som er å anse 

som normalt på dagens firkantskjermer.  

6.2.1 Begreper 

 Toppduk 

Danner den øvre membranen/laget av vingen. 

 Bunnduk 

Danner den nedre membranen/laget av vingen. 

 Ribber 

Profiler som forbinder toppduken med bunnduken og gjør at fallskjermen får en 

vingeprofil i oppblåst tilstand. 

 Bærende ribber 

Dette er ribber som har linefestene montert direkte under. De er forsterket med tape for 

å fordele vekten langs ribben. 

 Ikke-bærende ribber 

Dette er ribber som ikke bærer vekten fra linefestene. 

 Midtribben 

Dette er den midterste ribben. Det er en ikke-vektbærende ribbe, men den har 

pilotbåndfestet i toppen. Fallskjermen kan speiles om midtribben. 

 Korde 

Korden er lengden fra skjermens forkant til skjermens bakkant. 

 Spenn 

Spennet er lengden fra endecelle til endecelle på andre siden. 

 Planform 

Fasongen på fallskjermen sett ovenfra. 

 Trailing edge 

Dette er den bakerste delen på korden som utgjør bakkant av fallskjermen.  

 Leading edge 

Dette er den fremste delen på korden som utgjør forkant av fallskjermen. 
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6.2.2 Celler  

Forstås som det området som er avgrenset mellom topp- og bunnduk, og mellom 2 naboliggende 

vektbærende ribber. 

 Endeceller 

Cellene på endene av spennet. 

 Midtcelle 

Den midterste cellen i fallskjermen. 

6.2.3 Kammer 

Et kammer er det området som er avgrenset mellom 

topp- og bunnduk og mellom 2 naboliggende ribber. 

En celle består av 2 eller flere kammer. I 

illustrasjonen over ser man en konvensjonell 9-

cellers fallskjerm. Markert i svart er en celle. Markert 

i grått er kammer. 

6.2.4 Spanwise konstruksjon 

Ved spanwise konstruksjon så legges duken fra endecelle til endecelle. Dukens retning følger 

spennet til skjermen og skjøtes på tvers av fartsretning. Dette er en konstruksjonsmetode som i 

liten grad benyttes i dag. 

6.2.5 Chordwise konstruksjon 

 Ved chordwise konstruksjonen legges duken fra fronten til halen av fallskjermen. Skjøtene av 

duken blir derfor på langs med fartsretning. Det er i prinsippet tre ulike varianter av chordwise 

konstruksjon: 

 Half cell chordwise 

Ved half cell så skjøtes duken ved hvert kammer. Det gjøres på tilsvarende måte både 

ved toppduk og bunnduk. 

 Full cell chordwise “I” beam 

Ved “I” beam så skjøtes duken ved hver celle og skjøtene er parallelle i bunnduk og 

toppduk ved hver vektbærende ribbe. 

 Full cell chordwise “T” beam 

Ved “T” beam så skjøtes duken ved hver celle, men skjøtene ligger ikke parallelt. Med det 

menes at bunnduken skjøtes ved vektbærende ribber og toppduken skjøtes ved ikke-

vektbærende ribber. 

6.2.6 Konvensjonelle ribber 

En celle består av 2 kammer. Det vil si at 2 

vektbærende ribber avgrenser cellen, med en 

ikke-vektbærende ribbe som deler cellen på 

midten. Alle ribbene er vertikale. 

6.2.7 Crossbraced ribber 

En celle består av 3 kammer der 2 bærende 

ribber avgrenser cellen. Dette rommet blir 

Figur 1: Kammer og celle 

Figur 2: Konvensjonelle ribber 
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videre delt i 3 kammer av 2 ikke-bærende ribber. I tillegg er det lagt inn 2 diagonale avstivere. 

Disse går fra bunnen av den 

vektbærende ribben til toppen av den 

nærmeste ikke-bærende ribben. 

Kammeret i midten har ingen 

forsterkning. Resultatet av denne 

oppbygningen er at cellene blir stivere, 

skjermen buler ikke i like stor grad når 

farten er stor. 

På grunn av økt mengde materialer i celle oppbygningen så er volumet ca 20 % mer enn hva en 

skjerm med samme størrelse bygd på konvensjonell måte har. Denne konstruksjonsmetoden blir 

i liten brukt på større skjermer fordi fordelene ikke blir tydelige før farten økes.  

6.2.8 Crossports 

Crossports er hull som er skåret ut i ribbene med det formål å jevne ut trykket mellom cellene i 

vingen. Generelt er de sirkulære eller ovale i fasongen. Antallet og størrelser vil variere. En vil 

ofte se at det er forskjellige antall hull og størrelser i de forskjellige ribbene i den samme 

fallskjermen. Grunnen til dette har ofte med fasongen å gjøre. Hvis vingeprofilen er tykk i midten 

og tynnere på kanten så vil hullene bli mindre nærmere endecellene. Man sløyfer ofte et hull i 

midtribben for at styrken ikke skal komprimeres.  

6.2.9 Airlocks 

Noen fallskjermer har Airlocks. Disse har som funksjon å opprettholde trykket i cellene. Cellenes 

åpning fanger lufta på vanlig måte. På innsiden 

av åpningen finnes en klaff. Denne er åpen i 

toppen slik at lufta kan passere inn mellom 

toppen av klaffen og toppduken. Når lufta 

prøver å sive ut vil klaffen lukke seg mot 

toppduken og trykket i cellen opprettholdes. 

Argumentene for Airlocks er at vingen blir mer 

stabil i ujevn luft og at det er mindre 

sannsynlighet for å oppleve skjermkollaps som 

følge av turbulens. Negative aspekter er at 

fallskjermen kan være vanskelig å få kontroll på etter landing i sterk vind.  

6.2.10 Pilotbåndfeste 

Pilotbåndfestet er et punkt på toppdukken som ligger over midtribben omtrent halvveis på 

korden av skjermen. Dette punktet er kraftig forsterket slik at belastingen fordeles over hele 

midtribben, men også spennvis slik at belastningen kan fordeles gjennom hele midtcellen. Ofte 

har pilotbåndfestet en slags metall ring for å hindre at skjermen skal vandre gjennom maljer. 

6.2.11 Flares 

Flares er en metode å konstruere linefester. Isteden for å forsterke et punkt på ribben ble det 

laget et panel under ribben med linefestet som fordelte belastingen langs ribbens underside.  

Figur 3: Crossbraced ribber 

Figur 4: Airlocks 
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Fasongen på panelene kan være mindre individuelle trekanter per line feste, eller det kan være 

en fasong som strekker seg langs nesten hele korden, hvor linefestene stikker ut med 

krumninger mellom dem. Linefestene befinner seg på enden av ”spissenene”. Flares er forsterket 

med tape i linefestene. 

6.2.12 Stabilisatorpanel 

Paneler som er installert direkte 

under de ytterste ribbene. Disse 

strekker seg ned langs ytterliner 

og holdes på plass ved at de er 

sydd fast i linene. Det må 

presiseres at stabilisatorpanelene 

ikke holder vekten. Vekten på 

ytterlinene håndteres av linefestet 

under den ytterste vektbærende 

ribben. Deres funksjon er å 

minimere indusert motstand på 

endene av spennet. 

6.2.13 Sliderstopper 

Disse er ofte metall ringer sydd inn i festepunktet hvor stabilisatorpanelet er sydd fast i 

ytterlinene. Disse har som funksjon å stanse stabilisatorpanelene fra å vandre gjennom maljene 

på slideren. 

6.2.14 Fallskjermens liner 

6.2.14.1 Linefester 

Løkker med tape som sys fast til eller er en forlengelse av forsterkningen i de vektbærende 

ribbene . 

6.2.14.2 Bæreliner 

Vi grupperer linene i grupper. A, B, C og D-liner. 

A-linene er festet til skjermen lengst fremme, 

spennvis på de bærende ribbene. Lenger bak på 

korden kommer B, C og D henholdsvis. D 

Linene er ikke festet helt bakerst på skjermen, 

men et stykke innpå.  

6.2.14.3 Styreliner 

Liner som er festet bakerst og ytterst på 

skjermen. Styrelinen har 3-4 kaskader som er 

festet langs spennet langs bakkant på skjermen. 

Noen skjermer har i tillegg en enkeltline, 

uavhengig av kaskaden, som og er en del av 

bremsesystemet. Poenget med dette er at en 

kan sette åpningsbrems på deler av skjermen, 

men fortsatt ha kontroll på større flate når en skal flare eller styre. Dette finnes på 

tandemskjermer og noen eldre sportsskjermer. 

Figur 5: Konstruksjon av firkantskjerm 

Figur 6: Linefester 
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6.2.14.4 Konstruksjon liner 

Linene har som regel en syd fingertrappa løkke i endene. Linene kan da festes til fallskjermens 

linefester ved hjelp av ”Larks head knot”. Ved seletøyet kan linene festes til løftestroppene ved å 

tre en sjakkel eller soft link gjennom løkka i line enden og riser løkka. Alle fingertrappinger skal 

være syd.  

6.2.14.5 Lineforgreining 

De fleste fallskjermene i dag har lineforgreininger. Det vil si at 2 eller flere liner forgreiner seg ut 

i fra en line.  

På styreliner ser man ofte at 3 eller flere forgreninger. Disse er festet ytterst på skjermens 

bakkant og spennvis innover langs skjermens bakkant. Dette gjør at vi kan manipulere en stor 

flate av fallskjermens bakkant.  

Bæreliner kan ha 2 forgreninger. Normalt forgreines A og B sammen og C og D sammen. 

6.2.14.6 Gjennomgående liner 

Dette er bæreliner som ikke er en del av en lineforgreining. Linen går direkte fra løftestropp til 

linefestet på fallskjermen.  

6.2.14.7 Kombinasjoner 

En del fallskjermer kan ha en kombinasjon av lineforgeininger og gjennomgående liner. 

Noen fallskjermer har A og B liner uten forgreininger. Dette kan være for å gi økt styrken eller på 

skjermer til bruk i CF hvor forgreininger er uønsket på enkelte liner. Noen sportsskjermer har en 

planform som gjør at ytterste D-line må sløyfes. Da blir den ytterste C linen er gjennomgående. 

Det benyttes også kombinasjoner på styrelinene. 3 av de 4 endene på styrelinen er koblet til en 

forgreining. Den fjerde uavhengige linen er uten forgreining. Man får da 2 styreliner koblet på 

styrehåndtaket. Poenget med en slik løsning er at man kan sette åpningsbrems på en mindre del 

av skjermen, men samtidig ha mulighet til å bruke større deler av skjermen i flare og 

skjermkjøring. Ved pakking setter man brems på den vanlige styrelinen og den andre henger 

fritt. Dette er en løsning som benyttes på flere tandemskjermer. 

6.3 Deployment system 

6.3.1 Slider 

Slider er en åpningsbrems som fordeler åpningsjokket over en større tidsperiode. En 

rektangulær fasong med 4 maljer eller D-ringer hvor linene fra hver av løftestroppene går 

gjennom den korresponderende maljen slik at slideren kan vandre fra toppen av linene til enden 

av linene ved løftestroppene. 

På hovedskjermer er det normalt en vanlig slider. Det vil si en slider med duk med forsterkning 

rundt kanten. Siden med forsterkningen skal som regel ligge mot skjermen. 

På reserveskjermer har slideren ofte et hull skåret ut for å øke åpningshastigheten på 

reserveskjermen.  

En eldre modifikasjon på hovedskjermer var å skjære ut et hull for å øke åpningshastigheten. 
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6.3.1.1 Kollapsbar slider 

På moderne sportsskjermer er det vanlig med kollapsbare slidere. Med dette menes det at 

slideren har en innebygget løsning for å bli slått sammen. Den vanligste versjonen er ”Draw 

strings” hvor 2 liner er syd inn i hver sin kanal i slideren. Linene har to utstikkere som låser seg 

mot kanten av slideren når den blir dratt utfor kanalen. Disse linene skal peke bakover i forhold 

til fronten av skjermen. 

6.3.1.2 Avtagbar slider 

Slider som kan demonteres fra linene eller løftestropper. Typisk design er at man drar i en eller 

flere liner. Disse linene går i kanaler til hjørnene og kobler løs duken fra de 4 ringene som 

omfavner linene. Ringen og duken holdes sammen med en låseløkke. Duken stues vekk av 

hopperen. Ringene forblir på løftestroppene. 

6.3.2 Pilotskjerm, pilotbånd og bag 

Pilotskjerm, pilotbånd og bag er en del av seletøyet. Det må dog være kompatibelt med den 

fallskjermen som anvendes. Pilotskjerm, pilotbånd og bag er også vesentlig i forhold til 

skjermåpning. Det er derfor viktig at passer sammen. 

6.3.2.1 RDS 

RDS er forkortelse for Removable Deployment System. Det er et system for avtagbar slider, bag 

og pilotskjerm på hovedskjermer. Fås som komplette sett. Benyttes for å minimere motstand i 

høyhastighets flygning. Det er en avtagbar slider med det tillegg at bag, pilotbånd og pilotskjerm 

er festet til slideren ved en lineanordning i stedet for pilotskjermfestet. Hopperen kobler av 

slider og drar inn hele systemet slik at det kan stues vekk.  

6.3.2.2 Inntrekkbar pilot 

System for hovedskjermer som skal brukes til CF hopping, hvor piloten blir trukket inn under 

åpningssekvensen. Piloten og pilotbåndet blir liggende på toppduken. 

Systemet er ikke laget for terminal åpninger. 

Pilotbåndet er laget av Dacron, Spectra eller 

så kan den være bygget i flere trinn hvor 

begge typene er anvendt. Hovedskjermen må 

være spesielt konstruert for å ha denne 

funksjonen. Pilotbåndet festes til en av flere 

ringer på toppduken og rutes gjennom resten. 

Den mest brukte metoden er at det finnes 1 

eller 2 ringer i midten, der hvor 

pilotbåndfestet vanligvis festes. Og 2 ringer er 

syd på hver sin side av midten. Disse ringene 

danner da en linje med tre punkter. Denne 

linjen kan enten ligge spennvis eller kordvis i 

forhold til skjermen. Spennvis er det mest 

brukte. 

I en skjerm med 4 ringer og spennvis orientering slik vist på bildet, så vil pilotbånd trekkes inn 

under åpningssekvensen når skjermen strekker seg ut spennvis. Måten pilotbånd er konstruert, 

festet og rutet varierer med ulike skjermtyper.  

Figur 7: Inntrekkbar pilotskjerm 
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6.4 Montering til løftestropper 
Det brukes enten links eller softlinks for å montere linene til løftestroppene. Disse blir sett på 

som en del av fallskjermen. Fallskjermen bør avmonteres med linene og links. Kun softlinks fra 

typegodkjente produsenter tillates brukt. 

6.5 Design og utforming  

6.5.1 Generelt 

Alle firkantskjermer består av to lag med fallskjermduk, toppduk og bunnduk, som er forbundet 

med ribber. Ribbene danner veggene i fallskjermens celler. 

Fallskjermens bæreliner er av forskjellige lengder. A-linene er de korteste og de er festet i 

skjermens forkant. D-linene er de lengste og er festet mot skjermens bakkant. Når hopperen 

henger i fallskjermen, gjør denne linekonfigurasjonen at forkanten av skjermen trekkes 

fremover. Dette driver skjermen fremover og nedover, og presser luften inn i cellene. Det er 

derfor fallskjermen holder seg oppblåst.  

Steilehastigheten er minimumsfarten skjermen kan ha før den steiler. Kommer skjermens 

hastighet under dette er det ikke nok fremoverfart til å holde skjermen oppblåst. Den vil da 

begynne å kollapse. 

6.5.2 Aspect ratio 

Forholdstall mellom korden og spennet på skjermen. På rektangulære skjermer er arealet 

produktet av korden og spennet.  

Formelen er:
Korden

Spenn
AR   

Mange fallskjermer er ikke rektangulære i planform. Det vil si at den har en taper.  

Da har vi at: 
Arealet

Spenn
AR

2

   

Tallet oppgis som regel i formatet 1:AR . Det forteller oss hvor mange ganger korden må 

multipliseres med for å få spennet. Eller hvor mange ganger større spennet er i forhold til 

korden. Noen eksempler: 

 7-celler: 2,14 :1 

 9-celler: 2,65 :1 

Generelt gjelder at flere celler medfører høyere aspect ratio, og høyere aspect ratio gir bedre 

glidevinkel og høyere fart blant annet på grunn av mindre indusert motstand fra endecellene 

med mindre korde. 

6.5.3 Taper  

At en fallskjerm har taper vil si at korden til endecellene er mindre enn korden til midtcellen. 

Dette bidrar til å redusere indusert motstand på endecellene. Det finnes mange forskjellige 

variasjoner av taper i fallskjermdesign. Enkelte design har gradvis økende taper på alle cellene. 
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Noen fallskjermer har bare taper på noen av de ytterste cellene. Andre har taper på begge sider 

av cellen, mens andre har taper kun på front eller bak. 

På fallskjermer med høy aspect ratio, vil en planform med taper bidra til å holde endecellene 

oppblåst. Fallskjermer med taper er mer sensitiv for input fra hopperen. Fordi cellene er mindre 

benyttes en større prosent av cellenes utstrekning ved for eksempel svinging med styrelinene. 

6.5.4 Elliptiske skjermer 

Produsentene har ulik beskrivelse av sine fallskjermer. Men 

generelt gjelder følgende: 

 Rektangulær 

En fallskjerm uten noen grad av taper. 

 Semi-elliptisk 

Betyr at en fallskjerm har en form for taper i bakkant og 

forkant. Graden er svak til middels. 

 Full-elliptisk 

Betyr at en fallskjerm har taper på skjermens forkant og 

bakkant. Graden kan være varierende. 

Det er gjort forsøk på å standardisere et mål for graden av taper. 

”Planform factor” er et matematisk uttrykk som gir et tall ut i fra en 

del parametre.  

6.5.5 Cellehøyde 

Cellehøyden forstås som høyden på cellen. Cellehøyden oppgis som en prosentandel av korden.  

Fallskjermer med større cellehøyder generer mer løft ved lave hastigheter, men vingen vil da ha 

mer motstand. Fallskjermer med mindre cellehøyder har mindre motstand og kan da fly fortere. 

Men de er mer sårbare for stall ved lavere hastigheter. 

På moderne vinger har cellehøyden som regel sammenheng med korden. På fallskjermer med 

taper eller elliptisk planform blir derfor cellehøyden gradvis mindre i takt med korden jo lenger 

ut på skjermens spenn. Cellenes høyde er derfor ikke nødvendigvis konstant på en fallskjerm. 

6.5.6 Celler 

Generelt kan man si følgende sammenhenger om celler i fallskjermer. 

 Jo flere celler, desto større aspect ratio og bedre glidevinkel. 

 Jo mindre cellene er, desto jevnere blir membranene i topp- og bunnduk. Mindre 

motstand, bedre løft og en mer effektiv vinge. 

 Jo flere celler, desto flere liner som gir mer motstand og større pakkevolum. 

 Jo flere celler, desto mer materiale inngår i skjermens konstruksjon som gir større 

pakkevolum. 

 Crossbraced skjermer har større spenn og jevnere overflate, men mer duk i 

konstruksjonen. Dette gir økt spenn på cellene og større overflate uten at man trenger 

like mange liner som en konvensjonell celle konstruksjon ville behøvd. Det gir en mer 

effektiv vinge og mindre motstand. 

Figur 8: Planform – hentet fra 
Parachute Rigger Handbook 
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 En fallskjerm med stor cellehøyde på cellene, slik som i en fallskjerm med lav aspect 

ratio, har større forutsetninger for å ha konsistente åpninger fordi cellene lettere fylles 

jevnt med luft. 

6.5.7 Trim 

Med dette menes lengdene på de ulike linegruppene. Vinkelen på skjermen, angrepsvinkelen, 

kan endres ved å justere lengdene på linegruppene. A-liner er kortest og linelengden økes 

bakover korden. D-linene er lengst. 

På hovedskjermer er det vanlig at linene i en linegruppe har en lengde avhengig av hvor på 

spennet den er festet. A-linen på endecellen er noe lengre enn A-linen på midtcellen. Dette gjør 

man for å få en flatest mulig vingeprofil på fallskjermen. 

Trimmen kan endre seg etter bruk avhengig av linetypen brukt. Styrelinene og de ytterste 

bærelinene krymper på Spectra liner på grunn av friksjon fra slider. De innerste bærelinene ved 

midtcellen blir ofte strukket som følge av høyere belastning i åpningen. 

6.6 Vingebelastning  
Vingebelastning er forholdstallet mellom hopperens exitvekt og skjermens areal.  

lSkjermarea

Exitvekt
WL   Exitvekt oppgis i pund (lbs) og skjermareal i kvadratfot. 

Økt vingebelastning gir økt fart både vertikalt og horisontalt. Økt vingebelastning øker også 

celletrykket som igjen gir en stivere vinge. 

6.7 Inspeksjon 
Inspeksjon av hovedskjerm foretas slik beskrevet i MHB 3.3.2. 

6.8 Pakking 

6.8.1 Generelt 

Fallskjerm som har vært lagret i pakket stand i mer enn 6 måneder er ikke luftdyktig. For å bli 

luftdyktig igjen, må fallskjermen luftes og pakkes på ny. Foreligger det mistanke om at væte, 

urenheter etc. har trukket gjennom pakksekken, skal skjermen åpnes og kontrolleres. Skjermen 

tørkes og renses før bruk i de tilfeller hvor dette måtte vise seg nødvendig.  

Selvstendig pakking kan kun gjøres av den som har gyldig pakkesertifikat for vedkommende 

type fallskjerm. Pakkekontroll skal utføres under pakking. Produsentens pakkemanualer skal 

følges når de foreligger.  

Løftestroppene skal være festet til seletøyet ved pakking.  

6.8.2 Pakking for riktige åpninger 

Det er mange faktorer som bidrar til åpningskarakteristikkene på en fallskjerm. Noen faktorer 

ligger i design og linetyper. Åpningsbelastningen som blir overført til hopperen blir for eksempel 

redusert i forhold til hvor mye linene strekker seg. 

Liner av Spectra strekker seg mindre enn Dacron – så høyere åpningsbelastninger blir overført 

ved bruk av Spectra. Tilsvarende gjelder for liner av typen Vectran og HMA. Alle fallskjermer har 
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innebygde åpningskarakteristikker, men de åpninger du erfarer vil være basert på andre 

faktorer som du selv kontrollerer. Noen skjermer er mer vare på disse faktorene enn andre. Når 

ikke disse faktorene blir kontrollert, kan de bidra til å forårsake ekstremt harde eller 

uregelmessige åpninger, skade på skjermen, feilfunksjon og til og med personskader. Det er 

viktig at du forstår hvordan disse faktorene virker sammen, slik at du kan kontrollere og påvirke 

åpningskarakteristikkene. Hovedfaktorene som har innvirkning på åpningskarakteristikkene er: 

1. Pakkemetode, herunder: 

 Skjermens symmetri ved pakking 

 Bretting/ rulling av front 

 Bretting / rulling av halen 

 Plassering av front 

 Slider plassering 

 Innlegg i bag 

2. Innfesting av liner 

3. Pilotskjerm 

4. Hopperens fritt fall hastighet og kroppsstilling 

6.8.3 Pakkemetoder 

Det er anbefalt at du følger fabrikantens pakkemanual. En korrekt utført PRO pakk vil ivareta 

nødvendig symmetri. Pass på at duken legges utover mellom linefestene (A – B linene, B – C 

linene og C – D linene). Spesielt på høyverdige skjermer anbefales det ikke rulling av fronten 

fordi det kan medføre usymmetriske åpninger. Rulling av halen utføres stort sett for å holde 

duken og slideren bedre på plass. Det har ofte liten direkte betydning på selve åpningsforløpet, 

men når duken holdes på plass vil det kunne bedre åpningssekvensen. Pass på at styreliner ikke 

dras rundt mot fronten av skjermen når man ruller halen. Dette kan forårsake en line-over 

feilfunksjon. Jo mindre skjermen er, desto mer følsom er den for dreining ved skjev belastning.  

Det er viktig at slideren plasseres riktig. Den skal dras helt opp til sliderstopperne som er sydd 

på stabilisatorpanelene på skjermen. Linene bør ligge jevnt på oversiden av slideren slik at disse 

ikke presser slideren ned for tidlig. Midten av slideren bør dras inn mot midten av midtcellen. 

Slideren foldes ut fullt og jevnt til alle sider slik at den ligger klar for å fange luft. På enkelte 0P 

skjermer kan fremre halvdel av slideren trekkes ut forbi “A” linene for bedre å fange luft. På 

slidere av kollapsbar type er det veldig viktig at linene/strammeren blir strammet ut og at de 

dras maksimalt tilbake i kanalen i slideren. Slider med en snor med stramming må legges ned i 

midten av slideren slik at denne ikke kan henge seg opp i linekaskader.  

Når skjermen legges i bagen må pakkingen og slideren uroes minst mulig, og den skal inn i bagen 

så jevnt og likt som mulig. Jo mer det stappes, desto mer uorganisert blir skjermen og sliderens 

posisjon. La halen ligge tett rundt linene slik at slideren blir liggende på plass. En jevn innlegging 

i bagen gir bedre resultat når alt skal ut igjen. 

6.8.4 Innfesting av liner 

Liner skal ideelt slippes ut av strikkene med en innfesting av gangen. Dette virker enkelt, men er 

ikke like selvfølgelig som det høres ut til.  
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Når pilotskjermen trekker bagen ut av pakksekken, opplever bagen et lite ”sjokk” som følge av 

den plutselige deakselerasjon. Da kan slappe strikker gi slipp på flere linebunter. Dersom flere 

strikker er løse, kan flere linebunter slippe samtidig. Dette kaller vi en “line dump” og kan 

innvirke dramatisk på videre åpningssekvens. Skjermen vil kunne slippe ut av bagen lenge før 

linene er stramme, og begynne å fylles med luft, og linene vil være helt ukontrollerte. Dette kan 

føre til store skader for utstyr og ikke minst hopperen som kan få en voldsom belastning. For å 

unngå dette må linene være skikkelig festet til bagen. Linene bør sløyfes inn tilstrekkelig 

gjennom strikkene for å unngå at linene slipper med for lav trekkraft. En måte å kontrollere 

dette på er å se om de holder mellom 4 og 6 kilo når du trekker linene ut av bagen på bakken. 

(Bruk en vanlig fiskevekt på pilotbåndet). Kontroller strikkene og bytt dem før de ryker! De bør 

være av samme kvalitet, og slippe jevnt. Det anbefales dobbeltstrikking og vanlige pakkestrikk i 

kombinasjon. Bruk av Tube stows anbefales ikke. 

6.8.5 Pilotskjerm 

Pilotskjermen har stor innvirkning på åpningen. Størrelsen, type duk, lengde på pilotbånd, er 

noen av faktorene som innvirker. Enkelte pilotskjermer har for mye drag ved terminalhastighet. 

Dette kan lettere føre til en hard og uryddig åpning fordi bagen opplever et større sjokk.  

Videre i åpningssekvensen så vil bagen bli dratt ut av pakksekken. Linene vil løse seg ut og til 

slutt strekke seg. Ved dette punktet opplever hopperen et nytt sjokk, nemlig det vi kaller 

”snatch-force”. Når linene på bagen løser seg ut så opplever bagen en deakselerasjon, mens 

hopperen fortsetter med terminal hastighet. Men idet linene strammer seg opplever hopperen 

og bagen en kraft i motsatt retning fordi hastigheten deres bli lik igjen. Hvis pilotskjermen er for 

stor, så vil snatch-force bli større fordi den bremser bagen ned for mye i forhold til hopperen. 

Videre i åpningssekvensen vil en stor snatch-force kanskje føre til at fallskjermen blir ”tømt” ut 

av bagen på en uryddig måte fremfor en trinnvis utmating av den sammenbrettede pakkejobben. 

Det kan fremskynde åpningsprosessen til fallskjermen slik at åpningssjokket blir større enn 

nødvendig. 

Dersom pilotskjermen er for liten, eller gir for lite drag ved at den er utslitt, kan dette forårsake 

forsinkelser, høyhastighets feilfunksjoner eller tvinn. Pilotskjermen skal være av riktig størrelse 

og produsere tilstrekkelig drag. Det er viktig å velge riktig størrelse og type pilotskjerm basert 

på seletøyfabrikantens og hovedskjermfabrikantens anbefalinger. 

6.8.6 Hopperens fritt fall hastighet og kroppsstilling 

Alle som har trukket i full marsj vet og forstår at jo høyere hastighet en har ved skjermåpning, 

desto hardere kan åpningene bli. Mindre hoppdresser og mer bruk av bly har økt fallhastigheten 

i FS, og kan bidra til økt åpningsbelastning. Freeflying gir også høyere fallhastighet. Det er viktig 

å tenke på nedbremsing av hastigheten før trekket. Flat marsj og god tid til separasjon er viktige. 

Dersom det hoppes på hoppfelt med stor høyde over havet, vil åpningene generelt være hardere 

på grunn av tynnere luft. En litt mindre pilotskjerm og eventuelt en litt lenger pilotline kan bidra 

til å minske disse problemene.  

Også hopperens kroppsstilling kan ha stor betydning for åpningen. Spesielt på høyverdige 

skjermer kan usymmetrisk kroppsstilling påvirke åpningen slik at det påføres tvinn eller gir 

uryddig åpning på andre måter. Hoppere som klager på dreining i åpningen bør tenke på sin 

egen kroppsstilling. Hvis skuldrene ikke holdes vannrett vil dette kunne påføre dreining. 


