
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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SERVICEORDRE – 2006-04 
 

HENVISNING: Performancedesigns service bulletin PDSBLTN-002, og Relative 
Work Shop servicebulletin RWSBLTN-230505 og FNLF 
Service Ordre 2005-02 

FORMÅL: Inspeksjon av linesfester og styreliner på Vector Tandem VTC-
III reserver (VR 360) produsert av Performance Designs. 

STATUS: Manglende rapportering etter utført inspeksjon.  Inntil 
Vector Tandem VTC reserver produsert etter 1 juli 2003 
med serienummer fra VR360-004801 til VR360-05353 er 
inspisert og godkjent og dette er rapportert til Relative 
Workshop er individene satt på bakken (grounded).  

IDENTIFIKASJON: Vector Tandem VTC-III reserver (VR 360) produsert av 
Performance Designs med produksjonsdato etter 1. juli, 2003 
med serienummer fra VR360-004801 til VR360-005353. 

BAKGRUNN: Feil i sømmønster (bartack) for linfester.  

Dette er en påminnelse om rapportering ifm med at RWS har 
sendt ut en grounding av alle reserver som ikke er rapportert inn 
etter kontrollen som skulle vært gjennomført ved ompakk. 

SERVICE: Overnevnte skjermer skulle vært sjekket i henhold til tidligere 
tilsendt serviceordre fra Relative Work Shop.  Som en 
sikkerhetsforanstaltning skulle også VR 360 reserveskjermer 
med serienummer VR-360-000001 to VR-360-004800 også 
sjekkes i henhold til vedlagte serviceordre ved neste ompakk. 
 
Skjemer med serienummer VR360-004801 til VR360-005353 
som passerer inspeksjonen skal rapporteres til Relative 
Workshop før de kan tas i bruk igjen.  Dette skal påføres 
kontrollkortet 

UTFØRELSE:  Skjermer som omfattes av serviceordren og som må modifiseres 
må sendes til enten 

Performance Designs, Inc. 

1300 E. International Speedway Blvd 

Deland Florida 32724 

eller 

Fallschirmdepot Ostermunchner Gmbh 

Tolzer Strabe 14 

D-83677 Greiling 
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Skjermer som passerer/ har passert inspeksjon må innrapporteres 
til RWS. 

 

 

DISTRIBUSJON: 

 

Klubber 
Hovedinstruktører 
Materiellkontrollører 
SU 
Sky Design 
F/NLFs Internet sider 
Hærens Jegerkommando 
Luftfartstilsynet 

 

Oslo,  29 mai 2006 

 

Rolf I Sotebrg 
materiellsjef F/NLF 


