MU seminar 2018
Referat

Pakke-workshop
Forud for afholdelse af MU seminar, var alle fremmødte reservepakkere en del
af en pakke-workshop. Denne var en stor succes. Det er et element der
tidligere har været gennemført, men var blevet taget ud. I forbindelse med at
MU seminar er blevet obligatorisk, ønskede MU dog at genindføre denne del.
Stor tak til deltagerne for at gå til den med spørgelyst og arbejdsiver.

Levetid
Indledningsvist blev belæg for levetid på især skærme genfortalt. Dernæst blev
forståelsen af de regler der står i FB uddybet. Der blev belyst behov for at
genoverveje ordlyd så det er mere klart hvad der menes. Herefter spørgsmål
og kommentarer:
-Kan en skærm der falder for levetid i eksempelvis juni 2019, årskontrolleres
for 2019? Svar: Ja. Der bør dog markeres på papirerne at den ikke må
anvendes når den passerer den måned den er produceret i. Den må således
springes frem til dan faktiske dato for udløb.
-Må Techno reserver forlænges af en rigger? Nogle klubber har mange techno
reserver. Svar: Disse ligger i en gråzone. Producenten har en procedure for at
forny skærmen, men svarer ikke ved henvendelse. Derfor falder de under
rigger-fornyelse. Altså, for 1 år af gangen, indtil de er 25.
Fra Riggermøde: Der blev diskuteret hvordan en rigger kan forlænge en
skærm. I den anledning blev det besluttet at undersøge muligheden for at
indkøbe en gennemstrømningstester.

Vægtgrænser
Efter episoder i løbet af 2018 hvor der har været tvivl om hvordan
vægtgrænser skal læses (primært i relation til elevskærme) blev dette
repeteret. Desuden blev der gennemgået belæg for hvorfor vi generelt tillader
højere vægt i reserver end producenten tillader. Afledt deraf blev der fastslået
at der IKKE kan gives dispensation for vægtgrænser på skærme.

Skærm-kategorier
Med nye skærmtyper som bryder rammerne for hvad vi tidligere kunnet
definere ud fra firkantet/elliptisk/profilforstærket, men i højere grad nu ændrer
karakter i forhold til wingload, ser vi at der er et problem i at definere ud fra
gamle kategorier. I den anledning blev der diskuteret frem og tilbage hvad der
er hensigtsmæssigt. Anbefalingen blev:
MU og IU skal arbejde sammen i rammen af ISU.
Hjulpet af skærmflyvningseksperter skal der udarbejdes kursusmateriale der
fordrer mest mulig decentraliseret uddannelse (af den enkelte 1’er). Denne
uddannelse skal rette sig mod de kategorier producenterne anvender. Altså,
Student, Novice, Intermediate, Advanced og Expert. Man skal således
godkendes til et niveau og herefter må man springe jf. producentens
anbefaling.
Indtil en sådan uddannelse er på plads, vil MU efter bedste evne indplacere
skærmene i det eksisterende system.

Pakkefrist
MU fremlagde forslag om at forlænge pakkefristen for tandem- og elevgrej til 9
måneder. Hensigten er at den så er halvvejs mellem den maksimale periode

for årskontrol. Desuden vil det betyde at nogle klubber kan gå på reduceret
drift om vinteren og kun ompakke enkelte rigs. Fra gulvet blev der givet input:
De fleste klubber har en materiel-kyndig som alligevel holder øje med riggen.
Især i forhold til om pilotskærmen bliver løs.
Ingen af reservepakkerne har oplevet at sidde med en fornemmelse af at det
var godt de pakkede om. Næsten tværtimod.
Tandem- og instruktørmøde skal indeholde et element hvor der gennemgås
grundigt hvad man skal inspicere omkring reserven.
Der er accept af at indføre ændringen og se hvilke erfaringer vi gør os når
grejet har været pakket i 8-9 måneder.

MTM
Forslag fra MU om at ændre måden hvorpå vi udsender MTM. Gå fra enkelte
dokumenter med oversat bulletin, til en liste med kommentarer og link til
originalfilen. Fra gulvet:
Bekymring i forhold til overblik over opdateringer. Vi går videre med at se på
muligheden, men indtil der er et accepteret design, fastholder vi det gamle.

Episoder
Der blev talt om særlige materielmæssige hændelser i løbet af året:
Elevrig der kan pakkes op med hhv. en Navigator 220 og en Sabre 190 blev
sprunget af en elev hvor han ikke er godkendt til Sabre 190, da skiltet ikke var
skiftet ud. Anbefaling: Der kan stå på risers, over 3-ring, hvilken skærm der er
monteret på risers (gælder kun rigs hvor der kan monteres flere forskellige).
Spring med Direct-bag hvor staticline længden fra ”split”/wire ned til baggen er
for kort var årsag til skade rig. Anbefaling: Man skal sikre sig at uanset trækretning i staticline, er slækket mellem wire og bag langt nok.

Staticlines med skader på wire og små snitskader. Anbefaling: Klubberne skal
sikre sig at alle staticlines kommer med til årskontrol.
Åbent connectorlink. Efter præcisionsspring blev der fundet et åbent
connectorlink. Anbefaling: Sikres med sliderbumper, tape, loctite eller
lignende.

Valg
På valg var: Peter Faaborg og Dennis Jensen.
Peter blev genvalgt Dennis genopstilte ikke. Derimod blev Jonas Landeværn
valgt ind. MU består derfor nu af:
Martin Mikkelsen (Formand)
Peter Faaborg
Johnni Meier
Jonas Landeværn

Evt.
Forslag fra MU om studietur. Hensigten er at samle materielfolk og besøge
eksempelvis en seletøjs-, sikkerhedsudløser- eller skærmproducent. Undervejs
er der et element af et fagligt indhold, men i lige så høj grad er der fokus på at
skabe netværk mellem materielfolk. MU tager med at der generelt er interesse
for sådan et tiltag.
Efteruddannelse: I år gennemførtes der pakke-workshop. Det var der generelt
mange der var glade for. Der var et ønske fra salen om at vi intensiverer
denne form for efteruddannelse. Det vil MU fremadrettet indarbejde i de
obligatoriske møder.
SP fornyelse: Graden bliver en smule udvandet når mange har deres status,
men kun anvender dele af den. Eksempelvis 1’ere. Derfor undersøger MU om

vi skal dele SP uddannelsen op i 2, skille noget ud fra SP og lægge over i
materielkursus eller evt. om en 1’er kun skal være SP ved erhvervelse af
certifikat og derefter må lade det udløbe. Dette skal vendes med IU.

