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Forord 
�

Kære begynder !  
 
Velkommen til teoriundervisning i faldskærmsudspring. Du står nu overfor at skulle gennemføre teoriundervisning 
og praktisk træning til firkantet faldskærm, og til en af verdens største oplevelser. Dette hæfte indeholder ikke alt, 
hvad du skal bruge af teori til dine første spring. Udviklingen går hurtigt indenfor faldskærmssporten, derfor vil der 
forekomme rettelser og tilføjelsen som ikke kan nås at komme med i denne udgave. Derfor bør du følge med og 
lave dine egne notater undervejs. Det der bliver gennemgået i undervisningen, er det du skal kunne. Ud over at 
læse teorien skal du træne tingene i praktik og bestå en teoriprøve. Når du og  instruktøren føler at du er sikker på 
alle situationer, er du klar til at spring. Da Din sikkerhed er vigtig, er en forudsætning for at du kommer op at sprin-
ge, at du kan din teori og de praktiske øvelser samt viser overblik. 
 
Din deltagelse i undervisningen er meget vigtig. Jo mere du er med, des mere spændende bliver det både for dig, 
men også for instruktørerne. Det er vigtigt at du selv er med til at bestemme hvorledes kurset forløber bedst, såle-
des at du får det maksimale ud af kurset. Det er trods alt din egen sikkerhed det drejer sig om. Sidder du med et 
spørgsmål, så kom med det. DU føler måske det virker dumt eller forkert – men det er det ikke! Lige meget hvad 
du vil spørge om, kan du være sikker på, at en af de andre på holdet har et lignende spørgsmål. Der findes ingen 
dumme spørgsmål. 
 
Når du har 2 godkendte spring ( det kan godt være, du skal have mere end 2 spring for at få 2 godkendte ) går du 
videre til STADIE 2. Noget af den tilhørende teori og praktik får du allerede på dette kursus. Grunduddannelsen 
slutter med STADIE 3 (ca. 40/50 spring i alt ). Du kan også vælge, efter det første statikline spring, at gå over på 
AFF uddannelsen. Denne grunduddannelse er på 10 godkendte spring. Efter grunduddannelserne kan du begyn-
de på uddannelse og træning til de mange interessante discipliner der findes oppe i luften. Du kan selv bestemme 
om du vil fortsætte med at dyrke Faldskærmssporten på motions eller elite plan. Du vil erfare, at du aldrig bliver 
færdig med at uddanne dig inden for sporten. Du står hele tiden overfor nye udfordringer. Det er måske også det, 
der gør sporten så fascinerende. 
 
Jeg håber, du vil kunne lide faldskærmssporten, og at du også vil deltage i klublivet. Det sociale samvær blandt 
springerne er næsten lige så vigtigt for os, som det at springe. 
 
Med håbet om mange gode spring ! 
 
Søren Holst-Sørensen 
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Din påklædning og tilstand 
 
Når du springer, har du brug for at kunne bevæge dig frit samtidig med at du er beskyttet mod vind og vejr. 
Derfor bør din påklædning være praktisk. Nedenfor, kan du se, hvad der anbefales, samt hvad der er et krav 
når du skal til at springe. Inden du skriver dig klar på tavlen / hos stævnelederen skal du have disse udstyrs-
genstande klar – lige til at tage på med kort varsel. 
 

Dragt /tøj (anbefalet) 
Helst en heldragt - f.eks., en skidragt eller en kedeldragt - men under alle omstændigheder noget tøj der kan 
tåle at blive lidt beskidt og som sidder ind til kroppen uden at blafre. En heldragt kan evt. lånes / lejes i din 
klub. 
 

Handsker (anbefalet) 
Det anbefales at bruge tynde fingerhandsker af læder uden for - luffer og tykke vanter må ikke benyttes. 
Handsken beskytter dine hænder ved f.eks. en landing på hårdt underlag. 
 

Fodtøj (krav) 
Her skal der benyttes støvler, der støtter anklerne i landingen. Skaftet skal nå mindst 5 cm op over anklen. 
Der må helst ikke være hægter på støvlen, som en line eventuelt kan få fat i. Har du kun støvler med hægter, 
skal du sørge for af få støvlen tapet ind, så de kan / må benyttes. Støvlen skal være solid - f.eks. en basket-
støvle. 

Hjelm (krav) 
Du skal bruge hård hjelm, når du springer under uddannelse - og helst i resten af din karriere som springer. 
Hjelmen beskytter dit hoved mod skarpe og hårde genstande ved en eventuel hård landing. Hageremmen 
skal være gjort fast på ydersiden af hjelmen, således at liner ikke kan få fat i hjelmens kant. En hjelm kan 
normalt lånes / lejes i din klub. 
 

Beskyttelsesbriller (krav /anbefalet)  
Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, skal du benytte beskyttelsesbriller. Det anbefales altid at bruge 
dem. Man kan normalt låne / leje dem i klubben. Vil du springe mere end den første weekend, anbefales det 
at anskaffe et par beskyttelsesbrille. Din første erhvervede udstyrsgenstand. 
 

Logpap eller logbog 
Du skal altid have din logbog med for at kunne få spring. Den er dit bevis på, hvad du er uddannet til, og 
hvad du må udføre. Husk at få skrevet dagens spring ind i Logbogen og få den attesteret af en instruktør in-
den du går hjem. Sammen med logbogen skal du også altid medbringe den sidste kvittering på indbetalt 
klubkontingent. For unge under 18 år gælder at de altid skal kunne fremvise forældres underskrift. 
 

Din tilstand. 
For at springe faldskærm, skal både din fysiske og ikke mindst din psykiske tilstand være i god form. Du må 
under ingen omstændigheder være påvirket af alkohol, piller, stoffer eller andre ting, der kan påvirke din re-
aktionsevne f.eks. manglende søvn. I en given situation skal du kunne reagere hurtigt og præcist. For at få 
så meget ud af springet som muligt, skal du også være glad og i godt humør. Du skal selv vurdere, om du er 
kapabel til spring. Tænk i god tid inden du  påtænkt at springe, at din tilstand skal være i orden. Spring 
sikkert med overblik. 

Udstyr 
Riggen. 
Du får udleveret et faldskærmssæt (Rig), der er beregnet til begyndere. Begyndergrejet, der stilles til rådig-
hed, er det nyeste af det nye og indeholder alle moderne funktioner. Du skal undersøge om pakkefristen på 
120 dage er overskredet, både på hoved- og reserveskærmen. Du skal også kontrollere, at de er årsgod-
kendt, og at der er en plumbe på reserveskærmssplitten. Hvis disse ting ikke er opfyldt, må sættet ikke bru-
ges. Straks du får udleveret den rig du skal springe med, skal du undersøge om den er klargjort til den type 
spring som du skal foretage (statikline / manuelt håndtag). Hvis ikke skal du sørge for at det bliver gjort. 
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Riggen består af Seletøj med lårrem, skul-
derrem (hovedsele) og brystrem. På ryggen 
er der på hovedselen monteret en Reserve-
container, her i er Reservekalotten pakket 
ned, og en Hovedcontainer, her i er Hoved-
kalotten pakket ned. 
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På Hovedselen findes der ved skulderne 3-
rings systemet, der forbinder seletøjet med 
Risers på hovedkalotten. På højre bryst fin-
des Cutpuden, der frigør 3-rings systemet. 
På venstre bryst finder du Reservehåndta-
get, der åbner for reservecontaineren. På 
hoften i højre side ser du Manuelt håndta-
get, der åbner for hovedcontaineren (ved frit 
fald). Dette håndtag bliver udskiftet med sta-
tikline når du springer automat (de første ca. 
5 spring). 
 
Sikkerhedsudløseren kan enten sidde på 
hovedselen (mekaniske type) eller i reserve-

containeren (den elektroniske type). Den vil træde i funktion i 200 – 300 m’s højde hvis faldhastigheden er over en 
vis størrelse. 
 
Statiklinen er ca. 4 m lang med en krog i den frie ende. Denne krog bliver sat fast til en bøjle, der er monteret inde 
i kabinen på flyets bærende dele. Efter afhop fra flyet vil statiklinen åbne for hovedcontaineren når du er kommet 
væk fra flyet. 
 
Reserve- og Hovedkalotten er ens. Derfor gælder alt det du lærer om hovedkalotten også for reserve-kalotten. 
 
Har du Radio med kan den enten være monteret på brystremmen eller indbygget i hjelmen. Højdemåleren bru-
ges primært i det frie fald -- kan også være anbragt på oversiden af hånden.  

Pakke- og materieljournaler. 
Skal altid følge faldskærmssættet, ellers kan du heller ikke kontrollere pakkefristerne, eller pakke skærmen. Har du 
pakkecertifikat, skal du huske altid at underskrive for pakning og kontrollerne. Har du ikke pakkecertifikat, skal du 
altid have en med pakkecertifikat til at kontrollere og underskrive for hver af de fire kontroller inden du går videre 
med pakningen.  
 

Materielkort. 
Her kan Du kontrollere om det udleverede udstyr er i orden. Hver udstyrsdel har sit eget kort. Pakkejournal og  
materielkort skal undersøges ved udlevering af udstyret. 
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Kalottens opdeling 
 

 

Kalot set  fra næsen En firkantet kalot er bygget op af en række luft-
kanaler, kaldet celler, hvor der er to lufthuller i 
næsen medens kanalernes over- og underside er 
syet sammen bagtil. Det er disse cellers form der 
giver kalotten dens form og dermed dens flyve 
egenskaber. Det mest almindelige er 7 og 9 cel-
lede kalotter. 

Stabiliser 

Riser 
Connector links 

Celle 

 
På undersiden af de to yderste celler sidder sta-
bilisatorerne. De har til formål at give kalotten 
en retningsstabilitet når kalotten er udfoldet. 
 
Slideren har til formål at nedsætte kalottens ud-
foldelses hastighed. Når kalotten kommer ud af 
inderposen er slideren helt oppe ved cellerne og 
glider derefter ned af linerne efterhånden som 
udfoldelsen sker, for til sidst at være nede ved 
Connector linkene. 
 
 
                         

Kalot set fra siden 
Connector linkene forbinder kalottens liner med 
Risers. Der findes fire Risers – to i højre side og 
to i venstre side, en forrest og en bagerst. Risers 
forbinder kalottens liner med seletøjet. Denne 
fastgørelse sker i 3-Rings systemet. Et på hver 
skulder. 
 
Hver risers med tilhørende liner passerer gen-
nem hver sin ring i sliderens hjørner. 
 
Styrelinerne er opad påsyet den bagerste kant 
på de to yderste celler i hver side. Der er således 
to sæt styreliner , højre – venstre. Oppe ved ka-
lotten er der fire styreliner i hver side. Disse fire 
går sammen til ’en styreline. På hver styreline 
findes der nederst et håndtag – Styrehåndtag. De 
bruges til at kontrollere kalotten med. Styrehånd-
tagene finder du på bagsiden af hver af de to ba-
gerste Risers. 
 
Midt på oversiden af kalotten er monteret et ca. 2 
m langt bendel, hvorpå der er fastgjort  en inder-
pose – hvori kalotten bliver pakket ned i --  og en 
Pilotskærm. Det er pilotskærmen der har ansva-
ret for at inderpose med hovedkalotten kommer 
ud af containeren. 
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Et Faldskærmsspring 
 
På nedenstående skitse ser du en oversigt over et typisk faldskærms udspring. Det bliver bl.a. disse emner 
der vil blive gennemgået i større detaljer på dette kursus. 
 
 

 
Et spring starter med et afhop fra flyet – som regel et frit fald hvor fritfalds tiden afhænger af flyets højde. 
For Dig der er begynder vil kalotten blive automatisk udløst af flyet ved hjælp af statiklinen. Den tid kalotten 
er om at folde sig ud, kaldes udviklingstiden. Denne er typisk 2-5 sek. Afhængig af faldhastigheden. Når 
kalotten er foldet ud flyver Du rundt med en egendrift og synkehastighed der afhænger af mange faktorer. 
 
Bag ved Kalotten og genstande på jorden dannes der turbulens. Jordvinden er afgørende for hvilken ret-
ning Du skal lande. Jordvindens retning ser du på vindindikatoren. Det sted hvor du skal lande kaldes gra-
ven. 
 
Hos nogle klubber består graven i et cirkulært hul fyldt op med småsten, heraf navnet, dette giver visse for-
dele. På tegningen er graven vist som et kryds. Dette kryds er lavet af et orange farvet stof. Orange fordi 
denne farve kan ses tydeligt fra 4000m´s højde. Består graven af det cirkulære hul eller krydset, så skal der 
være en vindindikator i området. Tager man de orange flager og lægger dem som bogstavet A eller T, så 
markeres samtidig både landingsområdet og vindretningen. Vindretningen angives ved, at når man læser 
bogstavet som i en bog, så er man i modvind. 
 
Afstanden fra udhopspunktet til graven er den tilbage lagte distance – drivningen. 
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 Forhold på Springpladsen 
 
Når Du kommer frem til en springplads, er der en række ting du skal have styr på før Du kan forvente at 
komme i betragtning til en plads i flyet. Forholdene kan variere fra springplads til springplads , derfor være 
omhyggelig med dit forarbejde, så vil Du være velkommen en anden gang. 
 
Det du skal have styr på kan sammenfattes i ordene: hvem, hvad, hvor, hvornår. 

Hvem – hvad – hvor. 

Instruktør l (i-1) 
Den ansvarshavende instruktør, der står med det overordnede ansvar både mht. elevuddannelse, samt an-
dre springere på  pladsen. 

Instruktør 2 (i-2)  
Medhjælpende instruktør. 

Instruktør aspirant (i-a) 
Instruktørelev, der "arbejder" under overvågning af en instruktør-I 

Hopmester (HM) 
Den instruktør der sætter dig af i dine mange første spring. En HM, kan være både en instruktør-1, 2 eller en 
aspirant. 
 
Ovennævnte personer, er dem der har ansvaret mht. springvirksomheden. 
 

Piloten 
Den der har kommandoen over flyet og flyvningen. Instruktøren og piloten samarbejder under flyvningen. 

Pakkere 
En springer, der har pakkecertifikat, og som derfor må kontrollerer dine pakninger. Man skal være Senior-
pakker for at instruere dig i at pakke en faldskærm og Reservepakker for at pakke en reservekalot. 

Stævneleder 
Den eller de personer, der sammen med instruktørerne sørger for at stævnet fungerer, samt den du skal 
henvende dig til for at komme på lift ( liftlisteføre) og betale til. Han skal også have dine springpapirer. 

Materielmand (M/K) 
Denne person sørger for det daglige opsyn med al springmateriel, herunder vedligeholdelse. Ham kan Du 
henvende dig til hvis du har spørgsmål om materiellet. For reparation og dybere materielle problemer står 
Rigger og Masterrigger for. 

Hvor. 
Du skal spørge om hvor Du skal lande, indflyvnings retning, udhopspunkt, hvilke områder Du skal holde dig 
fra. I det hele taget alle lokale forholde vedr. sikkerhed og miljø.  

Sikkerhedsudtjek. 
Når Du får udleveret Dit udstyr så sørg for at undersøge det, er det rette til den type spring som Du forventer 
at lave, er det på alle måder i orden (vedligehold, sikkerhed). I god tid før hvert spring, skal Du samle alt Dit 
udstyr sammen og tage det på. Dette skal senest ske når stævnelederen (for 1-gangs springere din instruk-
tør) råber dit navn/lift op. Der efter skal Du få foretaget et sikkerhedstjek. Du skal, så længe du er elev, tjek-
kes ud før hvert spring - sørg altid selv for at blive tjekket ud. Du skal tjekkes ud af enten en instruktør-1, en 
instriktør-2 eller af en instruktør aspirant. Som regel vil hopmesteren selv gøre det. Du må aldrig sætte dig 
ind i et fly uden først at være blevet tjekker ud.  
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Ved et sikkerhedstjek gennemgås udstyret på følgende punkter: 
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Indlastning 

Tilpasning af seletøjet 
3-ringssystem 
Splitter 
Statikline  

Reservehåndtag  
Cut-away håndtag 
Evt. dummyhåndtag 
Manuelt håndtag

Lårremme 
Højdemåler 
Brystrem 
Sikkerhedsudløser

Fodtøj
Hjelm 
Briller 
Radio

De flyvemaskiner, som anvendes til begyndere, er af typen Cessna –182 og C-206. De kan medtage hen-
holdsvis 4—5 og 5—6  passagerer, hvoraf den ene plads går til hopmesteren. Der er ikke meget plads i flyet, 
så der er et par enkelte praktiske forholds- og sikkerhedsregler som skal følges. Senere får Du de gængse 
regler, ellers følg de lokale regler. 
 
Efter Du er blevet tjekket ud går Du hen til det anviste område – ilastning området – og afventer HM´s an-
komst. Derefter går Du bagefter HM ud til flyet. Du skal altid nærme dig flyet bagfra og altid efter HM. 
 
Ved indlastningen vil hopmesteren fastgøre Jeres statikline til flyet inden I kravler ind. Pas på jeres håndtag, 
din egen og andres statikline når I bevæger jer rundt i flyet. Sæt dig roligt på den anviste plads og lad være 
med at pille ved noget. 

 

 

Forhold i flyet 
Når du har sat dig ind i flyet så er der en række praktis
mærksom på. 
 

 Piloten er den ansvarlige for flyvningen 
 Hopmesteren eller en rutineret springer har ansvar
 Sid stille i flyet og lad være med at røre instrument
 Beskyt dine håndtag – reserve, cutpude, deploy hå
 Skal du bevæge dig, så gør det forsigtigt 
 Skulle en kalot eller pilotskærm blive udløst, så ho
 Skulle en kalot eller pilotskærm komme ud af døre
 Skal du lande med flyet så underret hopmesteren/p

tændt. Har du en FXC’er så sluk den inden nedstig

Nødhop 
Nødhop dækker situationer hvor der er sket noget med
Der kan opstå følgende situationer : 

 Ved motorstop under 300 m, sluk for FXC, kryb sa
 Ved motorstop over 300 m afgør hopmesteren og 
Da vi bruger utrolig mange forskellige flytyper, vil det
være umuligt at give alle eksempler her. Derfor nø-
jes vi med disse to eksempler på ”prototyper”. I de 
små fly er døren foran og i de større fly bagerst. 
Derfor er princippet, at de der skal først af går sidst 
ind. 
 
På det fly hvor døren er foran, vil der som regel væ-
re mulighed for at lave hængende exit. Derimod vil 
man være nødt til at hoppe direkte ud af kabinen når
døren er bagerst. 
 
To forskellige former for exit. Der begge må trænes 
hvis Du ikke ved hvilken flytype Du skal springe af 
de første mange gange. Hvis Du vil være sikker på 
altid at have et godt exit. 
 
P = Pilot    HM = Hopmester   1 – 4 = Springer
                                                                               9 

ke og sikkerhedsmæssige punkter du skal være op-

et for springaktiviteten 
er eller pedaler – disse er pilotens 
ndtag – pas på din egen og andres statikline 

ld godt fast i den og underret hopmesteren / piloten. 
n så kast dig umiddelbart selv ud 
iloten om at du har en sikkerhedsudløser der er 
ningen 

 flyet. Derfor er det vigtigt at reagere hurtigt og rigtigt. 

mmen forrest i flyveren og indtag beskyttelsesstilling 
piloten i fællesskab om der skal foretages nødhop 



Faldskærmsskolen                   

 Ved nødhop og manuel springer skal du umiddelbart kaste dig ud. Du tæller til ”Ettusinde” og trækker re-
serveskærmen ved højder under 600 m. Er højden over kan du trække hovedskærmen efter 5 sekunder. 
Er du i tvivl så reserven 

 Ved nødhop og statikline springer skal du umiddelbart forlade flyet og følge din normale procedure 

Udhopspunkt 
Inden flyet kommer op i exit højden, skal der fastsættes et udhopspunkt – et punkt på jorden over hvilket der 
skal springes af flyveren, hvorfra der er mulighed for at nå tilbage til landingsområdet. 
 
En erfaren spotter kan med rimelig nøjagtighed vurdere hvor dette punkt er udfra vindretning, vindhastighe-
der, skyers bevægelser, andre springere og informationer fra piloten. 
 
Vil man derimod fastsætte det med stor nøjagtighed, skal der kastes en streamer. En streamer er et stykke 

kreppapir i flere farver med et lod i enden, så-
ledes at det daler mod jorden med samme 
hastighed som en springer i bærende kalot.  
 
Når flyet kommer op i 600 m’s højde, flyves 
der ind over landingspunktet og op mod vin-
den. Når landingspunktet passeres kastes 
streameren ud. Medens den daler ned iagtta-
ges den fra flyet indtil den lander. Afvigelsen 
fra udkastnings punkt og landings punkt er 
udtryk for de gennemsnitlige vindforhold gæl-
dende fra 600 m og til jordhøjde. 
 
Udhopspunktet kan nu findes ved at korrigere 
for afvigelsen mellem streamerens faktiske  
landing og det ønskede. Skal man højere op, 
skal man huske at korrigere udhopspunktet 
for springerens faldhastighed og vindstyrke og 
–retning i højere luftlag. Det udhopspunkt der 
er fundet ved streamer kastet er det punkt 
springeren skal hænge over når kalotten fol-
der sig ud. 
 
Skifter vinden retning og/eller styrke med høj-
den skal man finde en middelvind at gå udfra. 

 

Exit  
Exit er den procedure der skal gøre dig i stand til at forlade flyet på en sikker måde. Måden det skal gøres på 
afhænger af flytypen og andre forholde f.eks. springeren selv. Her skal blot beskrives to forskellige grundme-
toder – hængende og siddende/rullende. 
 
Det er vigtigt at hopmesteren og springeren er fuldstændig klar over hvordan exit proceduren er inden der 
gå’s til flyet. Exit proceduren kan ikke trænes for ofte, det er her din sikkerhed kan komme i fare hvis du ikke 
er vel forberedt. 

Hængende exit 
Dette exit bruges når der i umiddelbar nærhed af døren findes en stræber – en understøttelse af vingen. 
Hængende exit kan have to variationer : et med hjul og et uden hjul. Kommandoen afhænger af om der er 
hjul eller ej. Før ordren til exit kommer sidder du ved siden af døren. Lidt før exit åbner hopmesteren døren 
og orienterer sig i forhold til udhopspunktet. Hopmesteren dirigerer nu politen hen mod udhopspunktet. 
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Hængende exit procedure Med hjul Uden hjul 

 

Efter at døren er åbnet. 
HM siger : ”Sid ud” 
Du siger : ”Brems hjulet” til pi-
loten. 
Du gør : Svinger benene uden-
for flyet, holder om stræberen 
med venstre hånd, højre hånd i 
dørkarmen, venstre fod på trin-
brættet og højre fod på hjulet 

Efter at døren er åbnet. 
HM siger : ”Sid ud” 
Du gør : Svinger benene udenfor fly-
et, holder om stræberen med venstre 
hånd, højre hånd i dørkarmen, lader 
benene hænge frit i luften. Der er stor 
luftmodstand som du skal overvinde 
således at du kan få kræene til at pe-
ge fremad i flyveretningen.  

 

HM siger : ”Fortsæt” 
Du gør : Rejser dig op. Holder 
fast i stræberen med begge 
hænder, stiller dig på hjulet 
med front mod flyveretningen 

 

 

Du flytter hænderne helt ud for 
enden af stræberen. Sørg for at 
tommelfingeren er fremme ved 
forkanten af stræberen. 

 

 

Derefter flytter du det højre ben 
ud i luften, når du mærker du 
”surfer” på vinden flytter du det 
venstre ben væk fra hjulet. Ind-
tager fritfaldsstillingen med be-
nene medens du kigger ind på 
HM. 
 
HM : Giver dig tommelfingeren 
som tegn til ”GO”. 
 
 

HM siger : ”Fortsæt” 
 
Du flytter højre arm over på stræbe-
ren, trækker dig henover stræberen – 
bryst på stræberen, flytter balden fra 
dørkarmen og lader dig sænke ned i 
strakte arme. HM hjælper dig med at 
bære din egen vægt. Du kigger på 
HM. 
 
HM : Giver dig tommelfingeren som 
tegn til ”GO”. Eller råber ”GO” i dit øre.
 

 

Du kigger frem og derefter op i 
bunden af vingen ( er der et 
mærke ?). Kontrollerer din frit-
faldsstilling og slipper stræbe-
ren, hvorefter du tæller til fem 
sekunder medens du indtager 
fritfaldsstillingen med armene 
og kigger op på flyet. 

Du kigger frem og derefter op i bun-
den af vingen ( er der et mærke ?). 
Kontrollerer din fritfaldsstilling med 
benene og slipper stræberen, hvoref-
ter du tæller til fem sekunder medens 
du indtager fritfaldsstillingen med ar-
mene og kigger op på flyet. 
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Siddende / liggende exit 
Når flyet er på finalen så åbnes døren lige ved siden af dig. Exit proceduren starter lidt før udhopspunktet. 
Indtil nu er alt ligesom ved hængende exit. Disse exit former kan bruges når der ikke er nogen stræber at 
holde fast i. Den liggende foretrækkes når døråbningen er stor nok, ellers bruges den siddende. 
 

 Siddende Liggende 

 

HM siger : ”Sid ud”. 
 
Du gør : Svinger benene udenfor 
kabinen, drejer dig om således at 
du sidder med ansigt og bryst i 
flyveretningen. Placer dig yderst 
på den venstre balde, før det høj-
re ben bagud til fritfaldsstilling. 
Højre arm holder på indersiden af 
dørkarmen i hovedhøjde. Venstre 
arm støtter i dørhjørnet, fingrene 
udvendig. Du skal kigge op på 
vingen. 

HM siger : ”Sid ud”. 
 
Du gør : Svinger benene udenfor ka-
binen, lægger dig på siden af venstre 
hofte på dørkarmen med krydsede 
ben pegende ned mod haleroret. Høj-
re arm holder på indersiden af dør-
karmen i hovedhøjde. Venstre albue 
støtter på kabine gulvet. Du skal kigge 
frem på propellen. 

 

 
HM siger : ”GO”. 
 
Du gør : Det er vigtigt at du laver 
to bevægelser samtidig. Sparker 
venstre ben bagud samtidig med 
du svinger højre arm udad og 
fremad. Venstre arm bevares 
strakt og vil føre dig væk fra kabi-
nen. Fritfaldsstillingen skulle nu 
være der samtidig med du svajer 
kraftigt igennem og kigger op på 
flyet. Du skal være parallelt med 
flyet med front i flyveretningen. 

 
HM siger : ”GO”. 
 
Du gør : Skubber hoften frem samti-
dig med du slynger højre arm udad og 
fremad. Du ruller nu ud ved ¼ rulning 
omkring din venstre albue. Bevar kon-
takten med venstre underarm på gul-
vet, hvorved du vil komme væk fra ka-
binen. Kig fremad og opad medens du 
svajer kraftigt igennem og har arme og 
ben i fritfaldsstillingen. 
 
Du vil nu ligge vandret i luften. 

 

Fritfaldsstilling 
  

Fritfaldsstillingen - også kaldet boxposition - er den grundlæggende stilling for 
stabilitet, når du falder eller bevæger dig igennem luft med stor fart. Ved exit fra 
en flyver er farten stor nok til at du kan betragte dig son i et frit fald, blot foregår 
det vandret de første sekunder. Derfor er denne stilling vigtig fra det øjeblik du 
giver slip på flyveren. 
 
Princippet er som en badminton bold – det tunge nederst og fjeren øverst – dvs. 
svaje med maven nedad og arme og ben svajet opad, samtidig med du bøjer 
hovedet tilbage. Denne position vil gøre dig strømlinet. Yder du modstand mod 
luften er risikoen for at rulle om på ryggen stor – hvilket er uhensigtsmæssigt. Du 
skal have spredte ben og hænderne ud til siden for at bevare stabiliteten. 
 
Senere i din karriere som faldskærmsspringer vil denne position være udgangs-
punkt for at du kan bevæge dig i luften.  
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Kalottens udfoldelse 
Den stabile fritfaldsstilling er vigtig at bevare så 
længe kalotten er under udfoldelse. Det er derfor 
du skal tælle til 5 sek. Før du skal gøre noget 
andet. Normalt tager det kalotten 2-3 sekunder 
at folde sig ud - lidt afhængig af fart og vægt. 
 
1. Efter du har sluppet flyveren og du begynder 

at falde, så strækkes statiklinen ud og split-
ten frigør luppet i containeren.  

 
2. Hvorved pilotskærmen kan hoppe op pga.           

den indbyggede fjeder.    
 
 
3. Pilotskærmen trække bage op af containe-

ren og linerne trækkes ud. 
 
4. Bærelinernes to sidste slag frigøres. Bagens 

låg åbnes og kalotten trækkes ud af bagen. 
 
 
5. Slideren, som bremser udviklingen, begyn-

der at glide ned af linerne efterhånden som 
cellerne fyldes med luft. 

 
6. Kalotten er udviklet og bag og pilotskærm 

hænger bagved kalottens bagkant. 
 
 
7. Kalotten kontrolleres – se normal falddril pkt. 

2 og efterfølgende. 
 
 
 

 
 
 
 

Kalottens funktion 

Aerodynamik 

Form og funktion  
En moderne kalot er opbygget efter flyvinge og fungerer på samme måde. Derfor er den underlagt de sam-
me fysiske love og betingelse som en flyvemaskine. Det er faktisk en lille flyvemaskine du skal kunne styre. 
Ligesom en flyvemaskine kan styrte ned, så kan din kalot også styrte ned – hvis du behandler den forkert. 

Flyvingen og luften 
Det er formen på en flyvemaskines vinge der giver de gode egenskaber, der gør det muligt at flyve. Formen 
er ,som vist på figuren, en flad underside, en høj og ”rund” forkant, en overside der er krummet ned mod 
bagkanten. Oversiden og undersiden danner en spids hvor de mødes. 
 
Når en genstand der har denne form bevæger sig gennem luften eller luften blæser hen over genstanden så 
deles luftstrømmen i to luftstrømme – en der går under og en der går over vingeprofilen. 
 
De luftmolekyler der går over kalotten skal bevæge sig en omvej for at nå bagkanten samtidig med de der 
går under, derfor må de bevæge sig hurtigere. Når luft bevæger sig hurtigere så sker det under nedsat tryk. 
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Det er fysik, hvor luftarternes tilstandsligning siger B

BB

T
vp *

 

= A

AA

T
vp *

, hvor p er tryk, v er hastigheden og T er temperatu-

ren. Da vi kan gå udfra at T er ens i de to luftstrømme, vil tryk-
ket varierer med hastigheden. Derved opstår der et undertryk 
på oversiden i forhold til undersiden. Denne trykforskel vil 
presse/suge kalotten op og derved give en løftekraft a. Kraften 
b er vægten, her springer med udstyr, der vil hive kalotten ned 
og fordi kalotten er ophængt i liner der har forskellig længde 
ved næse og hale, danner den en vinkel med det vandrette 
plan på . Denne vinkel gør at kalotten vil bevæge sig frem-
ad på grund af vægten b. Således bliver b motoren på kalotten. 

oβ
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Luftmodstanden d vil forsøge at bremse kalotten. Udover kalot-

ten og linerne udgøres den af springeren. Kraften c er resultatet af kræfterne a, b og d. Dermed kommer ka-
lottens flyveegenskaber til at afhænge af dens form, springerens vægt og luftmodstanden. Forandres blot en 
af disse faktorer vil kalotten have helt andre flyveegenskaber. 

d 

 
Lader vi c’ være lig c, kan c’ opløses i kræfterne d’ og e’ . Kraften d’ kaldes Egendriften (E) og e’ for Synke-
hastigheden (S). Disse to kræfter bliver således et resultat af kalottens form, luftmodstanden og vægten.  
 

At F yve Kalotten l

Hastigheder 
 
Når du flyver rundt under din kalot, er det muligt for dig at kontrollere hastighederne som du flyver fremad 
med og synker med afhængig af hvad du vil opnå. Dertil skal du bruge styrehåndtagene og benytte dem 
symmetriskt. Vi vil her beskrive de fem mest almindelige positioner at holde styrehåndtagene på og beskrive 
deres konsekvenser. 
 

Fuld fart  
Når styrelinerne er løsnet og styrehåndtagene holdt oppe i 
strakte arme, så flyver du på fuld fart.  
 
• Egendrift : 8 – 10 m/s 
• Synkehastighed : 4 – 6 m/s 
 
Dette er udgangspunkt for al flyvning af kalot. 
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Kvart brems 
Fører du styrehåndtagene ned så dine hænder er udfor ørene, 
så flyver du på kvart brems. Ved at tage styrehåndtagene ned, 
har du trukket den bagerste del af kalotten nedad. Derved er 
afstanden for den øverste luftstrøm øget hvorfor trykforskellen 
er blevet større – du har nu en mindre synkehastighed. Samti-
dig er bagkanten blevet bøjet så den yder en større luftmod-
stand – din egendrift er blevet mindre. 
 
• Egendrift : 7 – 9 m/s 
• Synkehastighed : 3 – 4 m/s 
 

 

 
 

Halv brems 
Trækker du styrehåndtagene ned så de er udfor brystet, flyver 
du på halv brems. Derved kommer den bagerste del af kalot-
ten til at bøje endnu mere hvorved luftmodstanden bliver stør-
re og den strækning den øverste luftstrøm skal tilbagelægge 
bliver større – egendriften mindre og synkehastigheden min-
dre. 
 
• Egendrift : 4 – 6 m/s 
• Synkehastigheden : 2 – 3 m/s 
 
Halv brems er den position styrelinerne bliver blokeret på un-
der pakningen og som kalotten flyver på indtil du har frigjort 
styrelinerne. Dette er væsentligt for kalottens evne til at folde 
sig ud, derfor er det også denne position styrehåndtagene 
skal tilbage til efter at du har stallet kalotten (se senere). 

 

Brems 80 % 
Fører du styrehåndtagene helt ned til hoften/bælte, flyver du på det vi 
kalder 80 % brems. Halen på kalotten er nu så meget bøjet at der 
skabes så meget luftmodstand at fremdriften bliver lille. Den mindre 
fremdrift og den forandrede form bevirker at der skabes en begyn-
dende turbulens omkring skærmen samtidig med at luftstrømmen hen 
over kalotten bliver mindre og dermed mindre trykforskel – synkeha-
stigheden stiger. 
 
• Egendriften : 1 – 2 m/s 
• Synkehastigheden : 4 – 6 m/s 
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Staller 
Fører du styrehåndtagene ned i strakt arm, så bremser kalotten helt 
op og der er ingen luftstrømning hen over kalotten. Der vil ikke kun-
ne dannes nogen trykforskel mellem under og oversiden – du falder 
ned ! Kalotten mister sin form og bliver til en klud. 
 
• Egendriften : 0 m/s eller negativ 
• Synkehastigheden :  meget stor 
 
Normalt vil der gå 5 – 8 sekunder før den begynder at stalle. Det af-
hænger meget af forholdene f.eks. din vægt i forhold til kalottens 
vægtgrænse, kalottens tilstand f.eks. alderen, fejlfunktioner. 
 
Der findes nogle advarselstegn : kalotten vil begynde at ryste og 

bevæge sig baglæns i forhold til dig. 
 
Vil du ud af stallen igen, skal du roligt fører styrehåndtagene op til halv brems og holde dem der indtil alt er 
under kontrol igen. 
 

NB! Det er forbundet med livsfare at stalle under 100 m’s højde. 
 
Ovenstående kan sammenfattes i følgende skema hvis forståelse er vigtig: 
 

 Egendrift Synkehastighed Bemærkning 
Fuld fart 10 m/s 6 m/s 
Kvart brems 9 m/s 4 m/s 
Halv brems 6 m/s 3 m/s 

Sikkert område 

80 % brems 2 m/s 6 m/s 
Stalle 0 m/s eller bakke  Usikkert område 

 
Sålænge du befinder dig over 300 m’s højde, kan du frit bruge styrehåndtagene som du vil. Efter 300 m’s 
højden og indtil 3-5 m’s højden må du ikke føre styrehåndtagene udenfor det sikre område. Efter 3-5 m’s 
højden fører du styrehåndtagene ned til max 80 %’ s brems – aldrig under. Se nærmere under landingsrun-
den og landing. 
 
Synkehastigheden er i forhold til den omgivende luftmasse eller jorden. Derimod er egendriften kun i forhold 
til den omgivende luftmasse. En anden hastighed der er vigtigt at have styr på, er den hastigheden du be-
væger dig hen over jorden med. Mange begyndere forveksler egendriften med hastigheden hen over jorden, 
men det er to helt forskellige hastigheder og retninger. 

Med og mod vind 
Vindens hastighed og retning er en meget vigtig faktor at have styr på – for din egen sikkerheds skyld. Ha-
stigheden hen over jorden er meget afhængig af vindens styrke. 
 

Flyver du med vinden, så er din hastighed hen over jorden : egendriften + vinden. 
Flyver du mod vinden, så er din hastighed hen over jorden : egendriften  vinden ÷

 
Hvis du flyver mod vinden og din kalots egendrift er mindre end vinden, så bakker du i forhold til jorden. Ha-
stigheden hen over jorden, er den hastighed du rammer jorden med hvis du ikke bremser skærmen til sidst – 
dette kan du ikke hvis du flyver med vinden eller hvis du bakker. 
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Hvor skal vi hen ? 
Hvordan du flyver din kalot i forhold til vinden og hvordan du tilpasser kalottens egendrift, bestemmer i for-
ening hvor du kommer til at lande. Prøv at se på følgende tegning , du befinder dig hvor cirklerne ”mødes” : 

Hvordan den aktuelle situation bliver afhænger af vindens styrke. Ovenfor er forudsat en jævn begyndervind. 
De skitserede områder markerer de områder hvor du har mulighed for at lande under de givne forholde fuld-
fart / ½-brems med eller mod vinden. Hvorledes vinden bestemmer din flyvning under forskellige forholde vil 
du lærer af dine instruktører eller egen erfaring hen af vejen. Der findes uendelige kombinationsmetoder, 
derfor er forståelse for vindens betydning vigtig. 

Sta e ll
At stalle sin kalot, kan være en sjov oplevelse i stor højde og når man kender sin kalot. Kommer man til det 
ved et uheld, kan det være en skræmmende oplevelse. Staller man kalotten i forbindelse med selve landin-
gen, under 3-5 m’s højde kan du komme alvorligt til skade. Når kalotten starter med at stalle kan det betyde 
at du kommer i pendulsvingninger. Det samme kan ske når du skal ud af stallingen igen. Stall aldrig kalotten 
under 300 m’s højde. De første par gange ikke under 600 m’s højde. 

Drej 
Indtil nu har du brugt begge styrehåndtagene samtidig og symmetrisk. Nu er det på tide at se hvad der sker 
når du bruger styrehåndtagene hver for sig eller asymmetrisk. 

 
Først efter du har frigjort halvbrems, kan du bruge 
styrehåndtagene til at styre med. Udgangspunkt for 
al flyvning er fuld fart. Tager du det højre styrehånd-
tag ned begynder kalotten at dreje til højre og tager 
du styrehåndtaget i venstre side ned, begynder ka-
lotten at dreje til venstre. Hvor langt du tager styre-
håndtaget ned, bestemmer hvor hurtigt du drejer 
rundt. Hvis du f.eks. tager højre styrehåndtag ned i 
strakt arm så drejer skærmen hurtigt rundt – du 
stalldrejer. 
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Generelt gælder det, at du drejer til den side hvor 

styrehåndtaget er lavest – uanset udgangspunkt. Hastigheden du drejer rundt med bestemmes af hvor stor 
forskel i højde/niveau der er mellem de to styrehåndtag. Stalldrej – hvor du har det ene styrehåndtag på fuld 
fart og det andet i strakt arm nedad – er således det hurtigste du kan dreje ved at bruge styrehåndtagene. 
Synkehastighed 
Hver gang du drejer så øger du samtidig synkehastigheden. Bare et roligt drej kan øge synkehastigheden 
drastisk. Drejets hastighed bestemmer synkehastigheden – jo hurtigere drej, jo større synkehastighed. Stall-
drej kan på visse kalotter øge synkehastigheden så meget at det kan gi’ en fornemmelse af fritfald. Derfor 
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kan det være farligt at dreje i lav højde dvs. under 100 m’s højde. Befinder du dig under denne højde og du 
af sikkerhedsmæssige grunde er nødsaget til at dreje, drej da højest 90O og i små ”ryk” med fuld stabilitet 
imellem rykkene. 
 
Når man drejer svinger du ud til siden. Det betyder at benene ikke længere er det der rammer jorden først – 
hvis du drejer i lav højde – derfor vil fødderne ikke kunne tage imod. 
 
Anderledes drej 
Skulle du af en eller anden grund komme ud for at styrehåndtagene ikke vil kunne bruges til at dreje med, 
kan du i stedet for anvende de bagerste bæreremme. Det gøres ved at strække armene op og tage fat på 

den bagerste bærerem lige under connector linkene med tommelfingeren 
nedad. Holder du hånden i naturlig forlængelse af armen laver du et håndtag. 
Når du så trækker én hånd nedad så trækker du i ¼ af kalotten hvorved den 
begynder at dreje. På denne måde kan du styre og bremse kalotten (begge 
bagerste bæreremme symmetrisk ) uden at bruge styrehåndtagene. Små ud-
slag giver en stor effekt. Prøv det en dag hvor du har overskud til det, så du 
ved at du er i stand til at gøre det hvis det skulle blive nødvendigt en dag. 
 
Du kan således vha. de bagerste bæreremme styre og bremse din kalot, 
men du kan ikke stalle den ved at bruge de bagerste bæreremme. 80 % 
brems opnår du ved at trække i bæreremmene indtil hænderne kommer ned 
til skulderen. 

Turbulens 
Som du så i afsnittet om kalottens hastigheder, så kan du få kalotten til at skabe turbulens omkring sig. Dette 
bevirkede en øget synkehastighed. Turbulens kan skabes af andre ting f.eks. træer, bygninger, andres kalot-
ter – kort sagt alt der rager op i luften eller bevæger sig igennem luften. Den mekaniske turbulens. Tempera-
tur forskelle kan ligeledes være årsag til turbulens. Turbulent luft kan få kalotten til at stalle eller klappe 
sammen. 

Mekanisk turbulens 
Når luften rammer en genstand så forandre den retning. Du kan sammenligne luft med vand, hvor bølger er 
det samme som turbulens i luften. Bølger og vandstrømme er også turbulente vandstrømme. Flyver man ind 
i turbulente luftstrømme får man en øget synkehastighed fordi kalottens evne til at bevare trykforskellen mel-
lem oversiden og undersiden bliver dårligere. Jo mere det blæser - jo mere kraftig er turbulensen og dermed 
synkehastigheden. Synkehastigheden kan blive så stor at der er fare for liv og lemmer.  
Da du ikke kan se turbulensen, er det derfor vigtigt at vide hvor du kan forvente at møde den. Prøv at se på 
nedenstående tegning. 
 
Som du ser (på tegningen) vil en genstand skabe turbulens både i vindsiden og læsiden, dog størst i læsi-
den. Er genstanden f.eks. 10 meter høj, så vil den skadelige turbulens dække et område der er 100 m i vind-
siden og 200 m i læsiden. Forestiller du dig at du skal lande i en lysning i en skov, så må du derfor sigte efter 
et område der er 2/3 inde regnet fra vindsiden. Det er her den mindste turbulens findes, det kan godt være at 
den alligevel er kraftig nok til at du ikke kan forvente en blød landing, men det er her du vil kunne forvente 
det bedste resultat. 
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Når det blæser, er det derfor nødvendigt at lande på et åbent areal mindst 100 m væk fra genstande der kan 
skabe turbulens. Som det ses på tegningen, så breder den turbulente luft sig opad. Derfor kan en genstand 
på jorden give turbulent luft højt oppe.  

Termisk turbulens 
Specielt om sommeren, hvor solens opvarmning af jordoverfladen kan være forskellig afhængig af overfla-
dens modtagelighed for solens opvarmning, kan du forvente termisk turbulens. Mørke, lyse overflader og 
vand optager og afgiver varme fra solen forskelligt og vil derfor give forskellig udstråling af varme. Dette giver 
en del opvinde. Når der er opvinde, så er der også nedad gående luftstrømme andre steder. I overgangen 
herimellem vil der skabes turbulent luft. Derfor forvent opvinde over mørke landoverflader og forvent nedgå-
ende luftstrømme andre steder. I overgangen herimellem skal du forvente turbulens.  

Hvad gør du ? 
Ligesom når kalotten begynder at stalle, så bliver kalotten urolig – du kan føle at den ”hopper” – når du 
kommer i turbulens. Kommer du ind i turbulent luft, så skal du tage styrehåndtagene på halvbrems. Det er 
her kalotten har størst mulighed for at modvirke den turbulente lufts skadelige virkning. Helst holde dig væk 
fra genstande og land på åbne arealer.  
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Normal Falddrill 
 
 Formål Du gør ! Bemærkninger. 
  1. Tidskontrol. Ettusinde , totusinde , tretusinde , firetusinde , femtusinde Der skal være gået 5 sek. 

2. Kontroller ka-
lot 

• Er den symmetrisk firkantet ? 
• Er alle celler fyldte med luft ? 
• Er slideren nede ved bæreremmene ? 
• Hænger du roligt uden at svinge (dreje) ? 

Hvis JA til alle punkterne , 
så er kalotten god. 

3. Observation 1. Er der springere i nærheden ? 
2. Hvor er de andre springere fra samme lift ? 

Vigtigt når flere sprin-
ger af i samme over-
flyvning, side 21 

 

4. Løsne halv 
brems. 

Tag fat i styrehåndtagene og før dem ned til 80% brems og 
op igen til fuld fart. 

Dette er samtidig en sty-
rings- og funktionskon-
trol. 

 

5. Orientering. 1. Find landingsområdet. 
2. Find vindretningen i landingsområdet. 
3. Identificer områder på jorden du skal holde dig fra 

Dette er vigtigt for plan-
lægningen af din flyv-
ning , side 21 

 

6. Radiokontrol. Udfør den besked der bliver givet over radioen og hør med 
på radioen. Du bliver tiltalt med springer nummer. 

Du skal ikke satse på at 
radioen virker eller hø-
res ! 

 

7. Styring. Du skal nu flyve/styre din kalot som du har lært ! Se side 21  

8. Landingsrunde Du skal tilpasse din flyvning så du kan gennemføre en kor-
rekt Landingsrunde. 300 m’s højde og medvind. 

Se side 22  

9. Finale Senest i 100 m's højde i modvind. Se side 22  

10. Landing I 50 m's højde gør du klar til landing og gennemfører lan-
dingen i 3-5 m's højde , efterfulgt af landefald 

Se side 23  

11. Radiohjælp Du skal selv kunne gennemføre en sikker landing. Måske / 
måske ikke vil du få hjælp. 

Se side 25  

12. Bjærge kalotten Du skal selv samle kalotten rigtig op og bære den til pakke-
området. 

Se side 26  

13. Instruktør kritik Det er vigtigt at du får gennemgået dit spring med det 
samme sammen med Hopmesteren og Radiomanden. 

Se side 26  

14. Pakning Det er vigtigt at du selv er deltager i pakningen af din 
skærm  og aflever lånt udstyr det rigtige sted. 

Se side 28 og 38  

 
 

Dit spring er nu overstået og du skal op at springe igen - igen. 
 
 
 
 
 



Faldskærmsskolen                   

Oprettet af Søren Holst-Sørensen                                                                                                             21 

Observation 
Her i begyndelsen af din grunduddannelse, hvor Du bliver sat af af en Hopmester vil der ikke være andre 
springere i din umiddelbare nærhed. Senere når Du springer uden HM skal Du forvente at der kan være an-
dre springere i din nærhed. Specielt når Du springer ud af flyveren sammen med andre, så vil de kunne væ-
re i din umiddelbare nærhed i åbnings højden. Derfor er det vigtigt altid at vide (se dig for) hvor de andre er 
så Du kan holde dig væk fra dem helt frem til landing. 
 

Orientering 
Når Du hopper af flyveren vil Du have landingsområdet bag dig og ansigtet i retning af middelvinden. Men 
når Du hænger i den bærende skærm kan Du ikke være sikker på, at disse forholde stadigvæk er gældende. 
Derfor er det vigtigt at Du bruger følgende fremgangs måde til at finde landingsområdet med. 
 
Medens Du flyver fremad på fuld fart orienterer Du dig på jorden efter genstande / områder Du kan genken-
de. Du skal starte inde ved fødderne og kikke ud mod horisonten. Det er nu at dit kendskab til området evt. 
solens position vil kunne hjælpe dig med hurtigt at finde landingsområdet. Kan Du ikke genkende det Du ser, 
drejer Du kalotten 90o til højre eller venstre og flyver på fuld fart  medens Du foretager en ny orientering på 
jorden. Er der intet genkendeligt så gentager Du 90o – orientering , 90o – orientering o.s.v. indtil Du enten har 
fundet området eller nærmer dig 300m’s højden. Husk at dreje til samme side, når Du er startet på en orien-
terings runde. På denne måde vil vinden skubbe dig i den rigtige retning medens Du orientere dig og samti-
dig forhindre dig i at komme til at flyve i den forkerte retning. 
 
Første gang Du ser landings området, skal Du orienter dig om afstanden til dette sammenholdt med den 
højde Du er i. Efterhånden som Du får erfaring vil Du blive i stand til at lave denne vurdering rent visuelt, 
men her i begyndelsen vil Du kunne bruge følgende grove hjælpe middel til at lave denne vurdering med. 
Medens Du har ser på landings området holder Du din arm strakt ud fra kroppen i en vinkel på 45o (halvvejs 
mellem vandret og lår). 
 
Er landings området væsentligt over hånden, så er Du langt fra (langdistance). Er området væsentlig under 
hånden, så er Du meget tæt på. Er landingsområdet omkring din hånd, så passer afstand og højde – Du er i 
den rigtige afstand fra landings området. Dette er en meget grov måde der kun kan benyttes her i begyndel-
sen af din flyvning til at vurdere hvorledes Du skal starte din flyvning frem til landings området. 
 
Allerede her i ca. 850m’s højde hvor Du ser landings området første gang, skal Du også orientere dig om 
vindretningen i landings området, således at Du nu ved hvor Du skal være i 100m’s højde og i hvilken retning 
Du skal flyve – finalen. Ligeledes skal Du orientere dig efter områder Du skal holde dig væk fra – huse , el-
ledninger, skove, vand o.l. Så Du ikke bliver overrasket hvis Du selv skal finde et alternativt landings område.  
 

Styring 
Du skulle nu være i stand til at planlægge din flyvning frem til landings området. Er Du for tæt på graven, så 
vender Du om og flyver op imod vinden på fuld fart indtil Du er i den rigtige afstand if. til højden. Er Du der-
imod for langt væk, så tager Du styrehåndtagene på ½-brems og flyver lige mod graven indtil Du er i den rig-
tige afstand if. til højden.  
 
Er Du i den rigtige afstand til graven if. til højden, eller bliver det efter ovenstående, så flyver Du på fuld fart i 
S-sving frem mod graven. Antallet og størrelsen af disse sving, afhænger af vinden. Blæser det meget er 
vindsektoren meget smal hvorfor svingene ikke skal være så store, men til gengæld flere. Blæser det ikke så 
meget, er vindsektoren bred hvorfor S-svingene kan være større men ikke så mange. Du skal forestille dig at 
vinden giver dig mulighed for at flyve en længere distance end der er behov for, derfor må Du bruge denne 
øgede distance til at lave nogle omveje. 
 
Vindsektoren kan Du også betragte som et kræmmerhus der rager op fra jorden i en vinkel på 45o i mod vin-
den. Det er indenfor dette kræmmerhus Du skal flyve. Kommer Du udenfor så er Du enten for langt væk eller 
for tæt på eller for langt til siden, og så gælder det om at komme ind igen. Er Du udenfor kræmmerhuset vil 
dine muligheder for at lande i området være meget små. 
 
Det er vigtigt at Du altid bliver på vindsiden af landingsområdet indtil Du kommer under 300m’s højden, først 
da må Du passere landingsområdet. 
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Stor højdevind 
Får Du at vide af hopmesteren eller piloten at der er en stor højdevind. Så skal Du være på vagt for ikke at 
blæse helt væk. 
 
For at undgå dette , skal Du, lige så snart Du har fundet landingsområdet, vende op i mod vinden og flyve på 
fuld fart. Se hvor hurtigt Du flyver frem eller tilbage if. til jorden. Brug fødderne som fikspunkt. Dernæst kan 
Du vende siden til vinden, drej 90o, og se hvor hurtigt Du flyver sidelæns, fuld fart. Igen op mod vinden. Der-
efter vender Du den anden side til og iagttager igen hastigheden if. til jorden, fuld fart. Op mod vinden igen. 
Nu kan Du , for et kort øjeblik, vende 180o  og flyve med vinden i ryggen på fuld fart og iagttage hvor hurtigt 
det går. Vend op mod vinden igen. 
 
Nu har Du mulighed for at vurdere hvor meget Du kan tillade dig at flyve med vinden. Ofte bliver man nødsa-
get til at flyve sidelæns eller have næsen op mod vinden og bakke ned mod graven det meste af tiden indtil 
man kommer under 100m’s højde. Først herefter skal man forvente på et tidspunkt at det bliver muligt igen at 
flyve fremad mod vinden. Når det sker skal man helst have graven lige under sig. 
 

Landingsrunde 
�
Landingsrunden starter i 300 m`s højde , hvor du skal til at gøre dig klar til at foretage en sikker landing. For 
at det skal være muligt at lande så tæt på det planlagte område som muligt , med den sikkerheds margen 
der er nødvendig for begyndere ,  er det vigtigt at du placerer dig rigtigt i forhold til vinden og det udlagte 
landingspunkt. Det gør du ved at flyve med vinden i ryggen og sørge for at have landingspunktet ved siden 
af dig enten lige til højre eller venstre i en afstand af ca. 50-100 m. Det er nu forbi med at lege med kalotten - 
al` koncentration er nu rettet på landingsopgaven. 
 
Husk: efter 300 m og indtil 3-5 m må du ikke have styrehåndtagene under halv brems. 
 
Medens du nu flyver med vinden skal du afpasse din afstand og højden , således at du vil være i stand til at 
placere dig bag landingspunktet og i modvind senest i 100 m`s højde. Under alle omstændigheder skal du 
være i modvind senest i 100 m`s højde uanset hvor du er i forhold til landingspunktet og fortsætte med at fly-
ve op imod  vinden indtil du lander. Du er nu i gang med landings finalen.  
 
Finalen starter altså i 100 m`s højde , hvor du skal være i modvind , bag landingspunktet ,hvis det er muligt, 
i en afstand af 50-100 m , afhængig af vindens styrke. Blæser det meget skal du være tæt på og blæser det 
lidt skal du være længere væk. 
 
Husk: efter 100 m`s højde må du ikke længere dreje , men du skal korrigere dvs. lave små bevægelser med 
styrehåndtagene for at bevare kalotten i modvind. Gør du ikke dette kan kalotten dreje af sig selv , pga. 
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vindpresset , væk fra vindretningen til en af siderne hvorved du vil kunne lande i sidevind eller medvind. 
 
Vurderer du at du vil lande på den anden side af landingspunktet kan du bremse kalotten op - husk  max. 
halv brems. Det er muligt at skifte hastighed indtil du når 50 m`s højde. 
 
I 50 m`s højde skal du gøre klar til landing. Det betyder at du skal foretage følgende tre ting : 

1. ”Lås” styrehåndtagene fast - husk fremdrift  i forhold til jorden 
2. Kig på horisonten - den er nu din “højdemåler” 
3. Indtag landestillingen  

 
Husk: efter 50 m´s højde må du ikke tage styrehåndtagene op - kun nedad. Skulle de være kommet for langt 
ned med håndtagene i forhold til højden , bevarer du styrehåndtagene i den pågældende position indtil du 
kommer i den rigtige højde , der svarer til positionen af håndtagene. Begynder du at tage styrehåndtagene 
op igen kan du risikere at komme i pendul svingninger , hvilket kan give uheldige landinger.  
 

Sørg for så vidt muligt at flyve med styrehåndtagene på fuld fart. 
 

           

Landing 
 
Du er nu klar til at foretage selve landingen , denne påbegyndes i 3-5 m`s højde. 
 
Lige siden finalen startede har du fløjet i modvind , det skal du fortsætte med. Da du har øjenkontakt med 
horisonten kan du se at den kommer op nedefra og nærmer sig øjenhøjde. Derfor begynder du at sænke sty-
rehåndtagene i samme takt som horisonten kommer op - således at styrehåndtagene er på max. 80% 
brems i det øjeblik hvor horisonten er i øjenhøjde. Jo mere fart du havde på da du låste styrehåndtagene 
fast i 50 m`s højde , jo større bremse effekt vil kalotten have her til sidst hvor du fører styrehåndtagene under 
halv brems. Udover at bruge horisonten som højdemåler skal du også bruge den til at styre efter for at du he-
le tiden er i modvind , derfor skal du finde et fast punkt ude i horisonten  når du starter på finalen 
 
Husk: altid at have en lille fremdrift ifh. til jorden. 
 
Ved kontakt med jorden strækker du armene helt ud samtidig med du foretager landefald.  
 
Det er vigtigt at du sørger for altid at have en lille fremdrift i forhold til jorden her til sidst og altså aldrig 
bremser kalotten op så du står stille eller bakker ifh. til jorden. Derfor vil det dybeste punkt hvor du kan tillade 
dig at placere styrehåndtagene afhænge af den aktuelle vind hastighed. 
 
Er du nervøs for om du kan time landingens slut fase , er det også i orden at beholde styrehåndtagene på 
halv brems , hvorefter et godt landefald vil klare resten. Denne måde at lande på vil altid være hårdere end 
hvis du kan time slutfasen rigtig. Under alle omstændigheder skal du afslutte alle dine første spring med lan-
defald indtil du har prøvet nogle gange i  træk ikke at kunne foretage landefald fordi du har været holdt oppe 
af kalotten. Du har lært timingen og er fortrolig hermed. 
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Fra tidligere afsnit ved du hvor vigtigt det er at flyve mod vinden når du skal ned at lande , da vinden automa-
tisk har bremset dig op således at hastigheden i forhold til jorden er reduceret. Derimod hvis du lander med 
vinden vil du få ekstra fart på da din hastighed i forhold til jorden vil være egendrift plus vindhastigheden og 
du vil aldrig kunne få sikre landinger - se fig. 
 
Du må aldrig blive liggende hvis du ikke er skadet – derfor op at stå med det sammen så ingen bliver unødigt 
urolig.  

Alternativ landing
Skulle Du komme ud for 
Du selv finde et egnet om

Oprettet af Søren Holst-

 
Den procedure Du anven
indtil Du nærmer dig 300
– orientering, 90o – orient
den. Du skulle nu være i 
 
Det er altså denne vej Du
finde det på din højre elle
højde og vide hvilken retn
runde og finale på egen h
 
 
 
Husk ! 

Mellem 300
Efter 100 m
Efter 50 m
Ved 50 m ”
Brug horis
Efter 3-5 m

Vind 
Kalot 

Resultat 

Medvinds Landing 

Vind 

Kalot 

Modvinds Landing 

 

 

Resultat
sområde 
ikke at være i stand til at lande det aftalte sted eller bare ikke se / finde det, så skal 
råde at lande i.  
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dte under orienterings runden fortsætter Du med, for at lade vinden gøre arbejdet, 
m’s højden. Lige før denne højde kikker Du på fødderne, medens Du foretager 90o 
ering i tre forskellige retninger, og iagttager hvor hurtigt fødderne flytter sig if. til jor-
stand til at vurdere hvilken retning det går stærkest – dette er medvinds retningen. 

 skal flyve i 300m. Orienter dig på jorden efter et egnet landingsområde. Du skal 
r venstre side i en afstand af 50–100m. Find det punkt hvor Du skal være i 100m’s 
ing Du skal flyve for at være i modvind. Herefter foretager du en normal landings-
ånd. 

 m og 3-5 m hold styrehåndtagene over halv brems, helst fuld fart 
 ikke dreje 

 ikke opad med styrehåndtagene , kun nedad 
lås” styrehåndtagene fast mellem halv brems og fuld fart 
onten til at “måle” bremsehastigheden til sidst 
 ikke bremse mere end at du har en lille fremdrift ifh. til jorden 
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Radiohjælp 
Du bliver udstyret med en radiomodtager. Denne kan kun modtage beskeder fra instruktørerne. Alle springe-
re vil modtage hvad der bliver sagt. Derfor er det vigtigt at du ved hvilket springer nummer du har når du for-
lader flyet, da det er dette nummer der anvendes i kontakten til dig. 
 
Erfaringsmæssigt er der mange springere der ikke hører med på radioen eller er i stand til at høre hvad der 
bliver sagt. Derfor er det vigtigt at du ikke kun føler dig i stand til at springe fordi der er radio, faktisk er dens 
anvendelse meget begrænset og kan ikke rede dig ud af en kritisk situation. Du skal være i stand til at sprin-
ge også selv om der ikke er nogen radio. 
 
Radioen er kun til hjælp med at finde landingsområdet efter exit. På et tidspunkt vil radiomanden tiltale dig 
med dit springernummer for at se om radioen virker. Du skal derfor reagerer med det samme og foretage 
den styringskorrektion der bliver bedt om , for at vise at radioen virker. ”Hold den der” – betyder at du holder 
den angivne retning ud mod horisonten, evt. korriger. Derefter styrer du selv frem til landing, som du har lært. 
 
I forbindelse med landingen vil radiomanden kort før du lander tælle ned : ”tre” – ”to” – ”èn”. For at gøre dig 
opmærksom på at du skal lande. Du bevarer styrehåndtagene på fuld fart. Når du nærmer dig 3-5m’s højden 
vil radiomanden sige : ”Flare”, som besked til dig om at bremse kalotten op til max. 80%. 
 
Husk du har altid selv ansvaret for dig selv og må aldrig føle dig afhængig af radioen.  
 

Landefald 
Landefaldet har til formål at forhindre dig i at komme til skade selv ved en hård landing. Da du ikke har erfa-
ring med at lande en kalot, er det derfor vigtigt at du laver landefald de første 3-5 gange indtil du ved at du er 
i stand til at foretage den rigtige timing. 
 
Funktionen ved landefaldet er, at du når du rammer jorden er ude af balance og derfor vil falde uden at yde 
modstand, således at du vil røre jorden med ydersiden af lægen, dernæst ydersiden af låret – alt sammen på 
bløddelene – og derefter ligge på ryggen på reservecontaineren. Har du den rigtige stilling vil dette ske helt 
automatisk. Belastningen fra slaget imod jorden vil blive fordelt over større dele af kroppen. 
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1. Når du gør klar til at lande (50m) dre-
jer du underkroppen 45o i forhold til 
flyveretningen.  

 
2. Skubber hoften frem  (bananstilling). 
 
3. Samler knæene og let bøjede ben 

med fødderne frem mod jorden med 
løftet forfod. 

 
4. Ved kontakt med fødderne på jorden, 

lader du dig falde fremover medens 
du flytter albuerne ind foran maven. 

 
5. Hænder og arme må ikke røre jorden, 

da de vil kunne blive skadet. 
 
Hvilken side du skal lave landefald til afgør kalotten. Vil kalotten f.eks. have tendens til at dreje til højre og du 
derfor korrigerer til venstre, så er det højre hofte du skal skubbe frem med fødderne drejet til venstre. Drejer 
kalotten til venstre, så er det venstre hofte frem med fødderne til højre. Det er vigtigt at du ikke selv forsøger 
at dreje kroppen men lader dig falde og hvis du har den rigtige kropsstilling , så vil det hele gå automatisk. 
 

Bjærgning 
Umiddelbart efter du er landet, skal du bjerge din kalot. Dette kan gøres på flere måder, afhængig, af hvor 
meget det blæser. 
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Metode 1. 
Når du lige har udført dit landefald, og du står / ligger på jorden, har du begge styrelinerne helt nede. Du 
slipper nu den ene styreline, hvorved kalotten vil dreje rundt og næsen vil vende ned i jorden. Løb derefter 
hen mod kalotten, så den ikke fanger luft igen. Så længe der er stramme liner fra dig op til kalotten så vil den 
op at flyve. 
 
Metode 2 
Hvis du bliver slæbt efter kalotten i stærk vind, så tag den ene styreline og bliv ved med at hive den ind, lige 
indtil du faktisk ligger på stoffet. 
 
Saml din kalot op som en bylt under armen og gå hen til pakkeområdet med den og læg den fra dig på et 
pakkeunderlag. Pas på du får det hele med op, så du ikke slæber noget efter dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluering / Debrifing 
Gå derefter straks til den instruktør, der har stået med radioen, og få din kritik for styring og landing med det 
samme. Du får kritik af dit spring, så du kan gøre det endnu bedre næste gang. Lad være med at vente, for 
du kan kun få den bedste kritik lige efter springet. Du skal også sørge for at få fat i din hopmester. Der skal 
give dig kritik af dit exit, dit afhop. 
 
Hvorfor! Fordi de skal fortælle dig hvad du gjorde rigtigt og hvad du eventuelt skal forbedre til dit næst spring. 
Det er her, du kan indhente værdifulde informationer til senere brug. Samtidig er det disse instruktører der 
skal godkende dit spring. Instruktørernes kritik skal skrives ind i dit logkort. Når det er sket, skal den an-
svarshavende instruktør-l stemple og underskrive i logkortet. 
 
Så længe du er elev, skal du altid sørge for - uanset hvor du vil springe - at medbringe dit logkort da det er 
det eneste sted hvor en instruktør kan se hvad du må og hvor langt du er i din uddannelse. 
 

Pakning 
Når du har fået din kritik, skal du pakke skærmen. På kurset lærer du principperne i at pakke en faldskærm. 
Du kan naturligvis ikke straks lære at pakke skærmen selv. Du skal lærer principperne i pakningen, og vide 
hvornår den skal checkes. Der er 4 kontroller som hver skal underskrives i pakkebogen af en person med 
pakkecertifikat. Du pakker til første kontrol og får en underskrift inden du går videre til næste kontrol. Hvis du 
mangler en underskrift, skal kalotten pakkes om. 
 

Reservekalot 
 
Den skærm der er din reserve, er også firkantet. Fordi den er af firkantet type, skal den flyves og landes 
præcist som din hovedkalot. Der er således ingen forskel i funktionen af din hoved- og reservekalot. 
 
Her på kurset lærer du ikke at springe med runde reserver, fordi du, så længe du springer de steder din in-
struktør anbefaler, ikke kan komme ud for udstyr med runde reserver. 
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Hvis du springer på springpladser udenfor Sjælland, kan du komme ud for at blive præsenteret for Rigs hvori 
der er monteret runde reservekalotter. Runde reserver er oftest brugt i udlandet. Derfor er det vigtigt at du, 
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når du kommer til en springplads hvor du ikke kender materiellet ser dig godt for og undersøger typen af re-
serve før du springer. Er den rund, så skal du bede om at blive omskolet til rund kalot. Dette er meget vigtigt 
da der er stor forskel på hvorledes du skal styre og lande en rund kalot.  
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Nødprocedure 
 
Nødproceduren er den række af vel koordinerede handlinger du skal udføre hver gang du vil/skal bruge din 
reservekalot. Det er vigtigt at du kan udføre Nødproceduren uden at begå fejl eller stopper i processen. For 
erfarne springere skal nødproceduren være indledt inden 300 m’s højde. For dig der er elev skal du være i 
gang umiddelbart efter du har kontrolleret kalotten. Du vil typisk her være i 800 m’s højde. 
 
 

1. Tag beslutning 
2. Har du noget i hænderne, så smid det 
3. Kig på cut puden og fat med begge hænder 
4. Kig på reserve bøjlen, fra nu af hele tiden 
5. Ben i frit falds stilling  

 
 
 

6.   Frigør cut puden og hiv nedad - fremad til fuld 
strakte arme. Smid puden væk. 

 

7. Fat reserve bøjlen med begge hænder. Godt fat 
med venstre hånd ovenpå højre hånd 

 

8. Hiv nedad - fremad til strakte arme. Smid væk 
9. Indtag fuld fritfalds stilling og tæl til 5 tusinde 
10. Kontroller reservekalotten 
11. Fortsæt med normal falddrill pkt. 4 

 

Pkt. 3 

Pkt.6 

Pkt. 7 

Pkt. 8
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To skærme ude. 
 

Af og til hænder det , at der er en springer der kommer i den situation hvor der konstateres  at der er to fir-
kantede  kalotter ude samtidig. Som regel vil den først udløste kalot være foldet helt eller delvist ud , medens 
den anden (oftest reservekalotten) først skal til  at folde sig ud. Det betyder at faldet er afbrudt og springeren 
er ved at bevæge sig fremad , hvorfor kalot  nummer to vil folde sig ud væk fra den først udfoldede kalot. 
Derfor er der ingen umiddelbar fare. I denne situation er rigtig handling derfor vigtig. 

Som hovedregel er det bedst at lande kun en kalot. Det betyder at man i denne situation må cutte hovedka-
lotten og flyve reserven ned. Hvis det er muligt. Er det af en eller anden grund ikke muligt bliver man nødt til 
at flyve begge kalotterne ned. 

Cut hovedkalot 
Før du går i gang med at cutte hovedskalotten er det vigtigt du overvejer situationen.  
1. Undersøg om liner og bæreremme til de to kalotter er frie af hinanden. 
2. Foretag en fuld skærmkontrol af reservekalotten 
3. Sørg for at der er afstand mellem de to kalotter, gerne ca. 45 grader mellem de to ka

ters line bundter. Det opnås lettest ved at sætte den forreste kalot på fuld fart. 
4. Med den venstre arm presser du hovedkalottens bæreremme væk fra reservens  
     slider. 
5. Er ovenstående i orden kan du nu cutte hovedkalotten. 
6. Du hænger nu under reservekalotten som du flyver ned til landing på nøjagtig  
     samme måde som du har lært  for hovedkalottens vedkommende. 

Lande to fir-
kantede kalot-
ter 

Er det ikke muligt at gennemføre cut af hovedkalot bliver du nødt til at lande begge ka-
lotter. 
1. Du skal sørge for at de to kalotter holdes sammen , så de berører hinanden hele ti-

den. Dette gøres lettest ved at afpasse den forreste kalots hastighed til den bager-
ste ved hjælp af styrehåndtagene. Altså bremse den forreste. Hold fingrene væk 
fra styrelinerne på den bagerste kalot. 

2. Hvis kalotterne bevæger sig væk fra hinanden kan du risikere at de flyver hver sin 
vej og vil ende med at stå lodret uden bæring. Derved får du en stor synkehastig-
hed. Er bæreremme og liner adskilte vil cut af hovedkalot være bedst , hvis højden 
er til det. 

3. Du må ikke forsøge at dreje skærmene , men flyve ligeud i den retning du tilfældig-
vis har også selvom du vil komme til at lande i medvind. 

4. Det er vigtigt at du foretager landefald for ikke at komme til skade. 
 
En situation hvor to kalotter udløses efterfølgende og hvor den første er en bæredygtig god kalot er ikke fare-
truende. Du skal blot se dig for og reager derefter. Noget andet er hvis den første er en fejlfunktion. 
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Udelandinger 
Ved udelandinger , menes landinger umulige steder, som Du kan se nedenfor. Egentligt burde det ikke være 
muligt at lande disse steder, men alligevel er der nogle der hvert år “finder på” at lande her. Du skal huske på 
at firkantede kalotter er fuldt styrbare , hvorfor det skulle være muligt at undgå situationerne. Efter nogle år i 
sporten ved man hvorfor det alligevel kan lade sig gøre. 

Landing i elledninger , vand , træer og på tage foregår på præcis samme måde som en normal landing, blot 
er der en lille tilføjelse. Grund proceduren er den samme. Se afsnittet om Landingsrunde og Landing. Opda-
ger du at du vil lande et af disse steder skal du forsøge at komme væk indtil du kommer ned hvor finalen skal 
starte , derefter hænger du på den ! Foretag en normal landing med følgende tilføjelser:  

Vandlanding ♦ Styr mod land eller hvor der er hjælp at hente. Pust redningsvesten op. 

♦ Når du gør klar til landing løsner du brystremmen , medens du har godt fast 
i styrehåndtagene 

♦ Ved kontakt med vandet udfører du landefald , vandet behøver ikke være 
dybt 

♦ Medens du er nede under vandet løsner du lårremmene og tager et bryst-
svømnings arm tag ind under skulderremmene og svømmer hen til hjælp. 
Lad udstyret ligge. 

Landing i elled-
ninger 
 

 

♦ Når du har opgivet at komme væk , gør du dig så smal som muligt (ben og 
arme i kroppens forlængelse. 

♦ Indtag ½-brems. Lad være med at berøre ledninger eller stolper. Forvent en 
hård landing , derfor skal du udføre landefald. 

♦ Bliver du hængende i ledningerne krummer du dig sammen så afstanden til 
jord og genstande bliver så stor som muligt. Bliv hængende og afvent hjælp 
fra fagfolk. 

♦ Ingen ukyndige må hjælpe dig eller komme hen til dig. 

Trælandinger ♦ Forbered en normal landing i trætoppene. 

♦ Bøj bene mere end sædvanligt og pres benene sammen. 

♦ 3-5 m over træerne fører du hænderne med styrehåndtagene ned i skridtet 
og pres albuerne ind til siden 

♦ Forvent en meget hård landing nede på jorden eller på grene og stamme 
undervejs. Landefald er nødvendigt , for at undgå skader. 

♦ Bliver du hængende i træet gør du dig fri af udstyret og kravler ned. 

Landing på tage ♦ Foretag en normal landing. 

♦ Efter du har fundet balancen på taget cutter du hurtigt hovedkalotten og gør 
klar til at indfange reservekalotten og dens pilotskærm. 
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Fejlfunktioner 
Når en kalotten under udfoldelse afviger fra det normale udfoldelses forløb, taler vi om en fejlfunktion. Årsa-
gen til fejlfunktioner kan sammenfattes i følgende punkter: 
 

 Dårlig pakning 
 Defekt udrustning 
 Variation i udfoldelses forlø-

bet 
 Manglende materiel kendskab

 Ukontrolleret afhop eller fald 
under udfoldelses forløbet 

 Skader på udrustningen for-
årsaget af flyet under afhop 

 
Optræder en fejlfunktion, er det livsvigtigt at handle uden tøven og korrekt. 
 
q Er du i tvivl om du har en fejlfunktion, skal du altid udføre Nødprocedure 
q Har du en fejlfunktion, så har du også en øget synkehastighed 
q Ved en fejlfunktion er styringen enten anderledes 

besværlig 
umulig 

q Kan en kalot ikke styres, så kan den ikke bremses og derfor heller ikke landes 
q Kalotten vil stalle tidligere end normalt 
q Ved de fleste fejlfunktioner opstår der rotation 
 
Fejlfunktioner kan inddeles i tre forskellige kategorier, der har hver sin karakter. 
 
Driftsforstyrrelser: Er en fejlfunktion, hvor kalotten er næsten fuldt bærende, der er blot en mindre de-

talje der skal ordnes før du kan flyve kalotten ned. Normalt vil det ikke være nød-
vendigt at udføre nødprocedure. Af de fem skitserede driftsforstyrrelser er de øver-
ste tre så almindelige for statikline springere, at det normalt forventes at du kan løse 
dem. De to sidste involverer en rotation, hvorfor de normalt ikke forventes løst af 
uerfarne springere. Er du i tvivl, så nødprocedure. 

 
Lavhastigheds fejlfunktioner: Dette involverer en delvis udfoldet men ikke funktionsdygtig kalot, hvor syn-

kehastigheden er øget til ca. 10 m/s. Disse vil almindeligvis betyde nødprocedure, 
dog har du tid til at orientere dig. 

 
Højhastigheds fejlfunktioner: Her er der meget lidt eller slet ingen bæring fra kalotten, hvorfor en god tids-

kontrol og observation samt korrekt handling er nødvendigt. En korrekt frit falds stil-
ling vil være en stor fordel. Synkehastigheden er eller nærmer sig frit falds hastighe-
der. 

 
 

Driftsforstyrrelser Lavhastigheds fejlfunktioner Højhastigheds fejlfunktioner 
♦ Manglende luft i celler 
♦ Slider oppe 
♦ Snoede liner 
♦ Knækket styreline 
♦ Halv brems udløst 

♦ Filtrede liner 
♦ Delt kalot 
♦ Kalot itu 
♦ Pilotskærm i liner 

♦ Låst container 
♦ Vacum 
♦ Hestesko 
♦ Streamer 
♦ Slider sidder fast 

 
 
Det er meget sjældent at en høj- eller lavhastigheds fejlfunktion optræder. Alligevel må man altid, når man 
går ind i en flyver for at springe ud, være mentalt forberedt på at denne situation netop i dette spring vil op-
stå.  
 
Følgende gennem gang er en optegnelse af mulige problemer der kan opstå under udøvelsen af faldskærm-
sporten. Der er ingen grund til panik, blot skal du være i stand til at løse problemerne korrekt.  
 



Faldskærmsskolen                   

Efterhænger   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Normal skærm 

Scenario: 
Du er hoppet af flyveren, mærker et ryk og ser op i bun-
den af flyveren. Du er blevet hængende i et eller andet 
f.eks. statiklinen.  
 
Du gør: 
Lægger dine hænder på hjelmen, som signal til hop-
mesteren om, at du ikke vil gøre noget. Ser på hopmeste-
ren  og bevarer benene i fritfaldsstilling. 
 
Der sker: 
Flyveren går rundt på en ny finale i en større højde. Hår 
du er over udhopspunktet igen vil hopmesteren skære 
statiklinen over: 
 
Du gør nu: 
Når du ser flyveren forsvinde og du mærker du falder, så 
gennemfører du nødproceduren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du ser her en fuld funktionsdygtig skærm. Du ser 
følgende: 
• Pilotskærmen er bag bagkanten 
• De to bagerste hjørner er let bøjet, ½-brems. 

det er ikke sikkert du lægger mærke til det i 
det første spring. 

• Slideren er nede ved enden af bæreremmene
• Skærmen er firkantet. 
• Cellerne er åbne. 

Driftsforstyrrelser 
 

Manglende luft i celler 
Scenario: 
Under skærmkontrol, ser du at der mangler en eller flere åben 
celle evt. står noget stof i området og blafre. 
 
Du gør: 
Tager styrehåndtagene og pumper. Hold øje med højden og 
om der skeer noget for hver pump. . Så længe situationen bli-
ver bedre for hvert pump så fortsættes. Men hold øje med høj-
den. Hvis det ikke er blevet bedre efter 4 – 6 pump, så gen-
nemfører du nødprocedure 
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Slider oppe 
Scenario: 
Du ser onder skærmkontrol, at slideren sidder oppe. 
Du hænger roligt. Skærmen har ikke fuld størrelse, 
hvorfor synkehastigheden kan være stor. Linerne er ik-
ke snoede. 
 
Du gør: 
Stager styrehåndtagene og pumper 4 – 6 gange ned til 
hoften. Bevæger slideren sig ned fortsætter du, hold 
øje med højden. Sker der ikke noget så udfør nødpro-
cedure. 

Du gør: 
Tager fat om risers med åben hånd og skubber dem ud til 
siden. Samtidig sparker du med benene rundt, således at 
begynder at dreje dig rundt. Husk omdrejnings retningen. 
 
 NB! Du må ikke røre styrehåndtagene. 

Snoede liner 
Scenario: 
Under skærmkontrol ser du:  
• Slideren er oppe.  
• Risers danner en trekant 
• Linerne under riser, danner 

et langstrakt snoet område 
• Du hænger roligt, måske 

drejer du i forhold til skær-
men – den er ved at sno sig 
ud. 

 

 

 

 

 

 

Styrehåndtaget gået løst 
Scenario: 
Du oplever skærmen og dig dreje, på tegningen, 
til venstre i forhold til jorden. 
 
Du gør: 
Tager den styreline i den side du drejer til og ud-
løser ½-brems. Styrehåndtaget på fuld fart og du 
flyver lige ud. Dernæst flyver og lander du skær-
men som normalt. 
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Styreline sprunget 
Scenario: 
Du oplever at skærmen og dig selv drejer rundt i for-
hold til jorden. Du hænger ikke stille. På tegningen dre-
jer du til højre. 
 
Du gør: 
Som elev udfør du nødprocedure.  
 
Som erfaren springer udløser du ½-brems i den side 
du drejer til. Når styrehåndtaget er oppe på fuld fart 
flyver du roligt lige ud. Derefter styre og bremser du 
skærmen ved hjælp af de bagerste reisers. Du kan nu 
sikkert lande skærmen. Dette bør prøves under kon-
trollerede forholde. 

Lavhastigheds fejlfunktioner 

 
Line over 
Scenario: 
Skærmen er lige udfoldet og du drejer sammen med 
skærmen i forhold til jorden. Her drejer du til højre. Skær-
men er ude af form, Butterfly form. Frigør du ½-brems kan 
drejningen blive værre. 
 
Du gør: nødprocedure 

 

 

 
Pilotskærm under kalot 

Scenario: 
Pilotskærmen er kommet ind under kalotten og ind mellem li-
nerne. Bliver kalotten deform kan drejning forekomme. Pilot-
skærmen kan også hænge fast i forkanten i en af cellerne, ind 
i en celle eller ind under kalotten forfra. 
 
Du gør: 
Er du usikker ved situationen, så nødprocedure – husk at kon-
trollere højden først. 
 
Du kan teste kalotten ved at stalle den og lave stalldrej på 
3600 til både højre og venstre. Er situationen ikke blevet værre 
og du kan styre, bremse skærmen og skærmen er helt rolig, 

så kan du med forsigtighed flyve den ned. Det er vigtigt at vurdere, alt situationen ikke bliver værre senere. 
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Er kalotten ikke rolig eller den kan ikke styres eller bremses eller du bare er usikker så nødprocedure. 

Er hullet ikke større end en knyttet hånd, så flyv kalotten ned. Er det en syning eller revne, så vurder 
længden og om den vil blive større på vej ned. Højhastigheds fejlfunktioner 

Kalot itu 
Scenario: 
Du ser en syning der er gået op, en revne eller et 
hul i kalotten.  
 
Du gør: 
Generelt – er skaden på størrelsen med en vok-
sens hoved eller større så nødprocedure. 
 

Højhastigheds fejlfunktion 
 

 

kan være at du ikke har talt til 5 sekunder eller for hurtigt, hvorfor du ser op på en skærm der er 
ved at folde sig ud. Det kan også være at kalotten har en variation i udfoldelsesforløbet der gå 
langsommere end normalt. Men du kan kun hjælpe på situationen ved at starte at pumpe. Derimod 
må du aldrig vente lidt. Reager når tidskontrollen siger du skal. 

Slider sidder fast 
Scenario: 
Du skal lave skærmkontrol og opdager at slideren sidder 
oppe.  
 
Du gør: 
Da der ikke er snoede liner, tager du styrehåndtagene og 
pumper. Efter at have pumpet 4 – 6 gange har slideren ikke 
flyttet sig. Derfor udfører du nødprocedure. 
 
Denne situation kan godt repræsenterer flere faktorer. Det 

Hestesko 
Scenario: 
Du er ustabil medens kalotten udløses. Pilotskærmen og tilhørende line fan-
ger dig, hvorefter din hovedkalot ikke vil blive trukket ud af containeren for at 
blive udfoldet. Denne situation vil vedvare indtil du gør noget. Du vil have fuld 
fritfaldshastighed på. 
 
 

Du gør: 
Udfør nødprocedure. 
 
Skulle hovedkalotten blive udfoldet og blive fuldt bærende, så frigør dig fra pilotskærmen og dens line. 
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Streamer  
En Streamer er en situation hvor hovedkalotten enten bliver i inderposen eller kommer ud men 
stoffet forbliver sammenfiltret. 
 
Scenario: 
Du mærker et ryk, ser op og kan ikke få øje på en firkantet kalot, men bare noget stof. Det går 
stærkt der ned af. 
 
Du gør: 
ben i fritfaldsstilling og gennemfør nødprocedure. 
 

 
Låst container 
Scenario: 
Du har udløst din hovedkalot. Har talt til 5 sekunder, der er ikke noget at kontrolle-
re. 
 
Du gør: Udfør nødprocedure. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakuum 
Scenario: 
Som ovenfor. Du har ingen mulighed for at vide hvilken af disse to situationer 
du er i. 
 
Du gør: 
Har du mistanke om at du er i en vakuum situationen, kan du prøve at slå til 
containeren med albuen, for at bryde vakuum situationen. Er det denne situa-
tion du er i så vil hovedkalotten hurtigt blive hevet ud af containeren og du vil 

få en hård åbning. Hold øje med tiden, det er vigtigt. 
 
Virker det ikke – nødprocedure. 

 
 
 
 
 
 

Materielbehandling�
 
Faldskærmsmateriel er af høj kvalitet for at imødekomme de sikkerhedsmæssige krav vi stiller. Derfor er det 
vigtigt at det behandles efter forskrifterne for at bevare kravene til sikkerhed. Da materialerne er en følge af 
en højteknologisk udvikling, er det dyrt i anskaffelsen. 
 
Når materiellet ikke anvendes, skal det opbevares omhyggeligt dvs. kalotterne skal være pakket ned i deres 
respektive containere og riggen dækkes til – væk fra lyset. Ved pakning skal der altid anvendes pakkeunder-
lag. 
 
Da materialerne hovedsageligt er lavet af nylon produkter, skal man være særlig omhyggelig med at undgå: 
♦ Mekanisk slid, slag, rive, varme og skarpe genstande  
♦ Alle former for kemikalier, olier, benzin o.l.  
♦ Ind, rygning er forbudt i nærheden af faldskærmsmateriel ca. 10 m 
♦ Sollys, derfor pak først og så hygge bagefter, efter pakningen stil materiellet indendørs 
 
Når du går fra landings området ind til pakkeområdet, så lad være med at slæbe eller træde i materiellet. 
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Materialet må ikke renses, hvis det bliver beskidt så forhør dig hos en materiel kyndig for at få en anvisning 
på vask – aldrig eksperimenter selv. 
 
Hvis du transporterer faldskærmsmateriel i en bil, så sørg for der ikke er eller har været udsivning af nogen 
former for kemikalier. Der må ikke være nogen form for beholdere med olier eller benzin. 
 
Som bruger og pakker er du forpligtiget til at påtale fejl eller mangel du opdager på udstyret til den ansvarlige 
materiel kyndige, ikke blot en anden springer. 
 
Har du ikke de nødvendige materielkyndig tilladelser, så gå til en der har i stedet for at finder på egne løs-
ninger. 
 
Frem for alt, lad aldrig faldskærmsmateriel lige ude i solen selv blot kort til. Solen er en ubarmhjertig nedbry-
der af  faldskærmsmateriel.
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Pakkeinstruktion 
 

Redskaber og materiale. 
Inden Du går i gang med at pakke din kalot må Du have følgende materialer/redskaber klar og indenfor ræk-
kevidde. Udover kalot og rig , skal Du have et pakkeunderlag , pakkesnor , pakkejournaler  (både skærmens 
og din personlige) , kuglepen , statikline eller manuel håndtag og div. elastikker. 
 

Pakkeforløb. 
1. Udlægning. Læg næsen mod højre og halen mod venstre. Det gøres ved at tage de to bagerste ri-

sers, med styreliner, i venstre hånd og de to forreste i højre. Følg linerne op igennem slideren og 
fortsæt op til kalotten. Ryst stoffet og !æg den ned på jorden. Slideren skal blive nede ved Risers. 
Red næsen ud, linerne helt strakte. Red midten ud, linerne helt strakte. Red halen ud, også med li-
nerne helt strakte. Fig. P.1. 
 

 
1. Kontrol 
a. Tjek at de yderste line på forreste højre Risers går op til øverste celle i næsen. 
b. Tag den yderste line på forreste venstre Risers og følg den op til kalotten under de andre liner.   

Den skal gå op til den nederste celle i næsen. Tjek at styrelinerne går til hver sin del af halen fri 
af de andre liner. Kontroller at styrelinerne ikke er snoet. 

d. Tæl cellerne ved næsen, ved midten og ved halen. 
e. Det store overblik, ser det fornuftigt ud ? 
 

 
2.  Fold næsen, de yderste 5-10 cm foldes ind mod midten. Fig. P.2.  
3. Resten af kalotten S-foldes, hen over næsen. De første fire linebundter. Fig. P.3. 
4. Linerne strammes op, hvis nødvendigt. 
5. Sæt de halve brems. Fig. P.4. 
6. Halen lægges op (få det vist, hvis ikke du kan huske det). Fig. P.5. 
7. Panelerne trækkes fri af linerne. To til hver side. 
8. Slideren trækkes op. Tag fat i midten af slideren oppe fra og før den helt op til kalotkanten. 
 

 
2. Kontrol  
a. Kontroller at de halve brems er sat. 
b. Se efter at slideren er helt oppe. Sliderstop ved sliderring (1 og2 i hver side). 
c. Tjek at halen ligger som den skal og panelerne er fri af linerne. Linerne skal være pænt samle-

de i midten og strakte. 
 

 
9. Fold panelerne ind over slideren. Løft det øverste af halen. 
10. Tag fat om hele linebundtet og det nederste af slideren. S-fold ind under det øverste af halen så kalot-

kanten flugter med den nye fold.                      
11. Fold øverste lag af halen rundt om resten af kalotten. 
12. Pres luften ud af kalotten. 
13. S-fold resten af kalotten hen over slideren. Tilnærme størrelsen af foldene med inderposens størrelse – 

ca. 2 cm for stor. 
14. Læg kalotstoffet ned i inderposen. Linerne til pilotskærmen nederst, slider og liner øverst. Tag det ene 

hjørne først, hold det nede og put resten i. 
15. Træk pilotskærmslinen helt ud, kontroller at der ikke er kalotstof i klemme mellem ring og knude. 
16. Luk inderposen med elastikker og linerne. 
17. Sæt resten af linerne på inderposen 
18. Læg inderposen oven på reserve containeren. 
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3. Kontrol. 
a. Tjek at linerne er lagt pænt op. Er alle linerne igennem elastikkerne og ingen elastikker er 

sprunget over. 
b. Er inderposen fyldt jævnt ud. 
c. Er risers ikke snoet og lagt pænt på plads. Styrehåndtagene ind mod reservecontaineren.  
d. Er pilot linen trukket helt ud , uden stof i klemme. 
e. Er det overskydende af linerne og connector linkene lagt pænt ned i containeren. 
 

 
19. Før inderposen ned i containeren, uden at dreje den. Elastikker og liner i bunden af containeren. Pas på 

at linerne ikke bliver trukket ud af elastikkerne. 
20. Læg pilotskærmslinen op og placer pilotskærmen som foreskrevet for seletøjet. 
21. Luk containeren, efter det aktuelle seletøjs anvisninger og brug. 
 

 
4. Kontrol. 
a. Er klapperne lukket i den rigtige rækkefølge? 
b. Er der monteret statikline, kontroller elastikkernes stramning og statiklinens antal ender (èn  i 

de nederste elastikker, resten i de øverste). Er enden fastgjort rigtigt ? Manuel håndtag ? 
c. Er reserve håndtaget, Cutpuden og 3-rings systemet monteret korrekt ? 
 

 
Alle kontroller skal udføres af en der har pakkecertificat og kvitterer på pakkejournalen og din personlig pak-
kejournal med bemærkninger. Husk at hver kontrol skal foretages før Du går videre. 
 
Når Du har styr på pakning og materiellets vedligeholdelse og en seniorpakker mener det samme, kan Du gå 
til pakkeprøve, hvor fem eksamens pakninger udføres uden Du har uløste problemer. Herefter kan Du ansø-
ge om Pakkecertifikat. 
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Fig. P.1.  
Den oplagte kalot.                    
Husk at placer riggen på 

et pakkeunderlag .      
       
       

   

Hale 

Næse 

D line

B line C line  
 

A line  
 Styreliner
 
 
 
 
 
 
 Slider  

Risers 
 
 Rig 
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 Fig. P.2 og P.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A. Næsen foldes ind over øverste celle
med folden i forlængelse af A-line
Ved hurtigere åbning lægges næsen 
ind under nederste celle. 

 
rne. 
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B. B-linerne foldes hen over A-
linerne, således at stof fordeles på 
begge sider af linerne. Tag fat i stof-
fet i forlængelsen af linerne og træk

 
 A

B  
 
 
 
 
 

A 
B 
C 

 C. Før C-linerne hen forbi og tilbage 
ovenpå B- og A-linerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 
D 

D. D-linerne føres ligesom de 
andre over på C-, B-, og A-
linerne. 

Fig. P.4. 
Træk styrelinen ned til øjet i linen er trukket igennem ringen. Styrehåndtagets smalle ende stikkes igennem 
øjet under ringen. På nogle sæt er der også et lille lup der skal med igennem ringen, derefter igennem øjet 
på linen, derefter skal styrehåndtaget igennem luppet under ringen. Den overskydende styreline foldes 
sammen og holdes fast at et velcrobånd. 
 

A
B
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Først lægges den højre side af halen op med S-folder efter styrelinerne og 
syningerne. Når halvdelen af halen er lagt op, tæl folderne, lægges den anden 
halvdel op fra den modsatte side. Når Du er færdig ligger midtercellen øverst 
med det orange mærke synligt. Det er vigtigt at alle linerne ligger i midten og 
strakte.  
 

Fig. P.5. 
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Fremmedord 
A A D 

Amerikansk betegnelse for sikkerhedsudløser. 

A-certifikat 

DFU-certifikat, der giver ret til at springe manuelt. 
Kræver man kan hopper stabilt af flyveren og at 
man kan trække dummyhåndtag korrekt. 

A F F 

En uerfaren springer hopper af med 1 eller 2 in-
struktører i stor højde fra spring til spring. Instruk-
tørerne retter på flyvestillingen, holder øje med 
højden m.m. 

B B F 

Basic Body Fly. Instruktør uddannelse uden særli-
ge beføjelser til FS. 

B-certifikat 

DFU-certifikat, der giver ret til at springe uden 
hopmester. Det kræver at man selv er i stand til at 
spotte flyveren ind over udhopsstedet ( og udregne 
dette ). 

Backloop 

Fritfaldsfigur, hvor springeren udfører en baglæns 
kolbøtte. 

B L 

Bestemmelser for luftfart. Den lov vi springer un-
der. Det er statens officielle regler. 

Boogie 

Stort faldskærmsstævne. 

Box-stilling 

Udgangspunkt for den ideelle fritfaldsstilling. 

Break-away 

Nødprocedure hvor springeren gør sig fri af sin ho-
vedskærm, og laver et kort fritfald, inden reserven 
udløses. Dette skal altid udføres når man bruger 
firkantede hovedskærme. 

Briefing 

Møde hvor der gives information eller indgås afta-
ler. 

Brudt-x 

Fritfaldsstilling med lidt bøjede arme og ben. 

Brydehøjde 

Den højde hvor et formationsspring afbrydes, for at 
springerne kan komme væk og i sikker afstand fra 
hinanden, inden de trækker deres hovedskærm. 

C-certifikat 

DFU-certifikat som giver ret til, at man må erhverve 
sig LD-certifikat og man må starte på RW uddan-
nelse. 

Cannon ball 

Fritfaldsfigur hvor springeren indtager fosterstilling. 
Figuren har tendens til at rotere. Den bruges i sta-
bilitetsprøven. 

Cut-away 

Det samme som break-away. 

C F S  

Canopy Formation Skydive. Formation i åben 
skærm. Hed tidligere CRW. 

Cypres 

Elektronisk sikkerhedsudløser. Bliver aktiveret i 
250 m hvis den lodrette hastighed er for stor, hvor-
efter den åbner reservecontaineren. Alle begynde-
re skal benytte en sådan og alle med c-certifikat 
erhvervet efter 1/1-1998, samt ny registrerede rigs 
eller hvis denne tidligere har været godkendt med 
sikkerhedsudløser. 

D-certifikat 

DFU-certifikat, som ikke giver ret til mere end 
c-certifikat, men der kræves mere for at erhverve 
det. 

D C 

Dead Center. At ramme helt præcist, dvs. 0 cm af-
vigelse. 

Debrifing 

Bruges især efter RW, hvor der diskuteres, hvor-
dan springet er gået, hvad der skete, og hvorfor. 
Se også dirtdiving og. 

Delta 

Fritfaldsstilling. Springeren ligger som en jetjager. 
Stillingen er meget god til at rette en ustabilitet op 
med. Indgår i stabilitetsprøven. 

D F U 

Dansk Faldskærms Union. Sammenslutning af 
faldskærmsklubber i Danmark.  
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Dirtdiving  

Laves før et RW-spring. Øver og træner hele 
springet på jorden inden springet udføres i luften. 

D U 

Dommer Udvalg. Udvalg under DFU. Styrer og ko-
ordinere de regler vi springer under ved konkur-
rencer.  

Dummytræk 

Automatspring, hvor springeren ved hjælp af et 
øvelseshåndtag viser, at denne selv er i stand til at 
trække i håndtaget. Skal udføres uden at tilte rundt 
i luften. 

Dytter 

Lydhøjdemåler, som monteres på hjelmen. Den  gi-
ver lyd i en forudbestemt højde, som tegn til afbry-
delse af formationsspringet eller en given trækhøj-
de. 

D Z 

Drop Zone. Amerikansk udtryk for springplads. 

Egendrift 

Skærmens fart i vandret retning i vindstille vejr. 
Den fart skærmen selv kan præsentere. 

FAI-licens 

Federation Aeronautique Internationale. Licensen 
giver ret til at deltage i konkurrencer og rekordfor-
søg. Man forpligtiger sig til at overholde de interna-
tionale sports regler. 

Faldskærms Springer 

Unionsblad fra DFU. 

F B 

Faldskærms Bestemmelser. Bog fra DFU indehol-
dende regler vedr. uddannelse, materiel og organi-
sation. Det er de regler, vi  springer under. 

Flabs 

Del af vingen på en flyver, bruges til at give opdrift 
under start og landing. 

Flair 

Ved landing af firkantskærme trækkes styrehånd-
tagene helt i bund lige før landingen. Dette giver 
en blødere landing, og kaldes at flair skærmen. 
Virker kun på firkantede skærme. 

Floppe 

En fritfaldsstilling, hvor springeren prøver at vinde 
højde i forhold til de andre springere. Normalt gø-
res dette ved at holde arme og ben helt ude, og 

presse kraftigt imod. Der er stor chance for at blive 
ustabil, når man flopper stærkt. 

Freebag 

Inderpose og pilotskærm på firkantet reserve-
skærme. Inderposen er ikke bundet på skærmen 
for at forhindre en hestesko fejlfunktion. 

Freestyle 

Disciplin hvor en enkelt springer, par eller grupper 
udfører forskellige figurer i luften hvor man ikke lig-
ger på maven. 

Frontloop 

Fritfaldsfigur hvor springere laver en forlæns kol-
bøtte. 

F S 

Formation Skydive. Tidligere hed det RW (Relativ 
Work). To eller flere springer danner formationer i 
det frie fald. 

F S - U  

FS udvalget under DFU, som koordinerer uddan-
nelse og information om FS og CFS. Udvalget for-
deler også nogle træningspenge til hold og instruk-
tører.  

F X C 

Mekanisk sikkerhedsudløser, der måler springe-
rens hastighed i 300 m’s højde. Hvis denne hastig-
hed er for stor åbnes reservecontaineren automa-
tisk. Alle begyndere skal benytte en sådan og alle 
med c-certifikat erhvervet efter 1/1-1998, samt ny 
registrerede rigs eller hvis denne tidligere har væ-
ret godkendt med sikkerhedsudløser. 

Goggles 

Beskyttelses briller 

Glidetal 

Et forhold der angiver hvor mange meter fald-
skærmen kan glide fremefter i vandret retning for 
hver meter den falder. 

Handdeploy 

Springeren trækker en pilotskærm ud af den ene 
lårrem eller hovedcontainer og slipper. Pilotskær-
men trækker så splitten og /eller inderposen ud af 
seletøjet hvorefter hovedskærmen kommer fri. 
Pull- eller throw-out. 

Head down 

En afart af freestyle, hvor man flyver lodret med 
hovedet nederst. Man kan være én eller flere. 



Faldskærmsskolen                   

Oprettet af Søren Holst-Sørensen                                                                                                             44 

Hesitation 

Pilotskærmen er fri, men den trækker ikke skær-
men ud, enten fordi den ikke er kommet ind i fart-
vinden, eller 

fordi den ikke kan trække kraftig nok til at trække 
skærmen ud. 

Hestesko fejlfunktion 

En fejlfunktion hvor pilotskærmen sidder fast på 
springeren. 

High performans 

En skærm med højt glidetal og som kan lave radi-
kale manøvre. 

Hopmester 

Person som sætter springere af flyet. En hop-
mester en enten instruktørelev, instruktør II eller 
instruktør I. 

Hookknife 

Lille kniv som kan bruges til at skære liner over 
med. Kan f.eks. bruges ved lineover fejlfunktion. 
Man skal altid have en hookknife med hvis man 
dyrker C-RW. 

I-XX 

Instruktør I nr. XX. Hver instruktør har et sådan 
nummer, som skal skrives ved alle tilladelser fra 
denne. 

Instruktør I 

Højeste instruktør status. Vedkommende kan give 
begyndere tilladelse til at springe. En instruktør I 
skal være til stede, når springere uden c-certifikat 
skal springe. Vedkommende har ansvaret for 
springvirksomheden. Forkortes oftest til Ins.-I. Kan 
give og inddrage tilladelser. 

Instruktør II 

Forkortes oftest til Ins. II. Har ret til at sætte be-
gyndere af flyveren, og må give nogle tilladelser. 

Instruktørelev 

Person som har ret til at satte begyndere med me-
re end 2 spring af flyveren. Er under uddannelse til 
Ins. II. 

I U 

Instruktør Udvalget. Udvalg under DFU, som koor-
dinerer 

faldskærmsuddannelsen, og eksaminerer hop-
mestrer og vordende instruktører. 

J F F U 

Jysk-Fynsk Faldskærms Union. Arrangerer konkur-
rencer. 

K D A 

Kongelig Dansk Aeroklub. Udsteder FAI-licenser. 

Lanyard 

Et bændel der åbner for reservecontaineren, når 
hovedskærmen cuttes og denne trækker med til-
strækkelig kraft i bændlet. Er monteret på hoved-
skærmens riser. 

Line over 

Fejlfunktion hvor en line går op over skærmen og 
deler den i to. 

Masterrigger 

Højeste uddannelse inden for materiellinien. Har 
tilladelse til at kassere, godkende, sy, designe alt 
faldskærmsgrej. Må uddanne pakkere, seniorpak-
kere, riggere og masterriggere. Underskriver med 
MR-x. 

M F B 

Materielbestemmelser i FB’eren. 

M F T 

Meddelelser fra MTU. Vigtige meddelelser omkring 
udstyr. 

M T U 

Materiel Teknisk Udvalg. Udvalget under DFU, 
som koordinere alt det materiel tekniske. Afholder 
materiel kursus, og udfører til en vis grad forsøg 
med udstyr. 

No contact 

FS-spring hvor springerne tilsigtet laver formation 
uden at røre hinanden. En virkelig god træning. 

Pakkecertifikat 

Et certifikat, som giver ret til at pakke de typer 
skærme det omhandler. Certifikatet giver også ret 
til at kontrollere pakningen af ovennævnte typer 
skærme. Underskrives i bogen med P-xxxx.  

Piggyback 

Et seletøj hvor hoved- og reserveskærm er monte-
ret på ryggen af springeren.  

P O P S  

Forening af gamle springere over 40 år.  

Præs.  

Forkortelse for præcision. Konkurrence disciplin of-



Faldskærmsskolen                   

Oprettet af Søren Holst-Sørensen                                                                                                             45 

test sammen med Stil. 

Pull-out  

Træksystem for piggyback. Springeren trækker via 
en lille pude monteret på hovedcontaineren en split 
ud på hovedcontaineren. Sammen med splitten 
har springeren fat i pilotskærmen og trækker den-
ne ud i vinden. Pilotskærmen tager luft, og puden 
trækkes ud af hånden på springeren og hoved-
skærmen fanger luft.  

Raisers 

Amerikansk for bæreremme. 

Reservepakker 

Pakker der har tilladelser til at pakke reserver, efter 
først at have været seniorpakker i et år. 

Rigger 

Person som har lov til at sy på og vedligeholde se-
letøj og skærme.  

Seniorpakker 

Person som har lov til at undervise i pakninger, 
uddele pakkecertifikater, og forny disse. Underskri-
ver med SP-xxxx.  

S F U  

Sjællands Faldskærms Union. Modsvarer JFFU. 
Gælder trods navnet også Bornholm.  

S I K - U 

Sikkerheds Udvalg. Udvalg under DFU, som vare-
tager de sikkerhedsmæssige ting.  

Sikkerhedsudløser 

Åbner reservecontaineren i en bestemt højde, hvis 
faldhastigheden er for stor. 

Skydive  

Amerikansk udtryk for et frit fald.  

S L V  

Statens Luftfartsvæsen. Står for godkendelse af fly 
og reglerne for faldskærmsspring bl.a. BL-9,1. 

S P 

Enten: Forkortelse for stil og præcision. Eller: For-
kortelse for seniorpakker (se denne). 

S P - U  

Stil og præcisions udvalg under DFU.  

Stabilitetsprøve  

En prøve som skal bestås for at få c-certifikat. Prø-
ven skal bevise at springeren er i stand til at ligge 
stabilt i luften, og klare sig ud af problemer med 

hurtige drej. Prøven starter med en cannon-ball ( 
se denne ), derefter nogle hurtige drej til begge si-
der, samt træk i god tid.  

Stall-warning 

Et instrument på flyveren, som advarer piloten om 
at flyets fart er for lav. Lyder som et arrigt vækkeur. 

Stand-up  

En fritfaldsfigur hvor springeren prøver at stå op i 
luften. Er temmelig svær at udføre.  

Sentiel  

En sikkerhedsåbner, som i 1000 ft. over jorden må-
ler hastigheden, og kan da affyre en patron, som 
udløser reserven, hvis farten er for stor. I modsæt-
ning til FXC’en er den elektrisk.  

Streamer  

Enten: En fejlfunktion, hvor hovedskærmen hæn-
ger som en lang pølse efter springeren. Eller: En 
vindretningsindikator, som kastes at flyet i 600 m’s 
højde for at finde ud af hvor en begynder skal sæt-
tes af flyveren. Består som regel af 2 m. crepepapir 
tapet fast på en pind. Den har ca. samme faldha-
stighed som en ustyrbar faldskærm. 

Stil   

En disciplin hvor springeren på kortest mulig tid ud-
fører et 360 Grader drej til den ene side, derefter et 
360 graders drej til den anden side og så et back-
loop. Dette gøres to gange, og tiden måles fra jor-
den. Bedste tid er ca. 6 sek.  

Stræber  

En vingestiver på flyveren. Den begynderne hæn-
ger i ved exit fra flyet.  

Tandem 

Enten: Et tandemspring, hvor en erfaren springer 
har en passager sat fast til sit seletøj (på maven!). 
Den erfarne springer styrer så hele springet. Eller: 
Et gammelt navn for en piggyback.  

T K U  

Træning og konkurrence udvalg under DFU.  

Track  

En fritfaldsstilling som bruges, når en springer øn-
sker at flytte sig hurtigt i vandret stilling. Stillingen 
bruges efter et FS-spring for at springerne kan 
komme væk fra hinanden inden faldskærmen ud-
løses.  
3-ringssystem 

Et system til at gøre sig fri af en hovedskærm. Rin-
gene går ind i hinanden, og fordeler vægten, så 
der næsten ingen belastning er på den sidste ring .
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Trækhøjde 

Den højde i hvilken man påtænker at udløse fald-
skærmen ( Ikke den højde man ønsker at hænge 
bærende i). 

U F B 

Den del af FB’eren, som omhandler springvirk-
somhed og uddannelse . 

X-stilling 

Stilling i luften, hvor arme og ben er helt ude. Kal-
des også Box-position 

Årskontrol 

Alle skærme skal kontrolleres mindst én gang om 
året. Dette skal udføres af en Rigger eller en ma-
sterrigger. 
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