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KRISBEREDSKAP FÖR 

Linköpings Flygklubb 
 

Emergency Response Plan, ERP 
 

 

Bakgrund 

Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, 

drabbas varje klubb vart tionde år 

 

Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap. Denna samling 

instruktioner är tänkta att underlätta och kunna vara ett stöd. 

 

Om checklistan 

Checklistan är framtaget för hjälp och handledning vid krissituationer som 

allvarligare tillbud och haverier, och ska kombineras med sunt förnuft. 

 

Vid en kris så ryck ut lämplig lista och skriv och bocka av i listan, så flera 

kan se vad som är utfört. 

 

Incidenter 

Händelser som föranleder en händelserapport, oavsett om den är intern för 

LFK eller om den ska rapporteras till myndigheten, ska meddelas 

motorflygchef eller vice motorflygchef snarast, om motorflygchefen inte 

är tillgänglig kontaktas ordföranden, skolchefen eller sekreteraren. 

 

När en incident förekommit meddelas det till Per Wernholm på 

SMS: 070-836 02 89 

Telefon: 070-836 02 89 

Mejl: pwernholm@gmail.com 
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Allvarligt tillbud pa  SAAB-fa ltet 

Tag detta papper och använd som checklista och logg 

 

Nr Åtgärd Förtydligande 

1 Akuta insatser 

Rädda 

 

L-ABC 

Ge 1:a hjälp. Akutväska finns i flygplanen och i klubbstugan. 

Brandsläckare finns i flygplanen, i hangaren och klubbstugan. 

L – LIVSFARLIGT LÄGE, för de skadade i säkerhet 

A – ANDNING, fria luftvägar 

B – BLÖDNING, stoppas 

C – CHOCK, stabilt sidoläge, värme vila 

OBS:  Ge aldrig någon vätska eller föda. 

2 
Larma 112 

Ring 112 Ange  

- Ditt namn …………………………………………………… 

- Varifrån Du ringer ……………………………………........... 

- Typ av olycka och antal skadade och om möjligt typ av skada 

och besvär (medvetslöshet, kroppsblödning m.m.) ……………… 

3 Larma SAAB Ring 013-18 30 00 Ange 

- Ditt namn ……………………………………………………… 

- Varifrån Du ringer …………………………………….............. 

- Typ av olycka …………………………………………………. 

- Att Du larmat 112 ……………………………………………… 

- Verifiera om flygplatsens räddningstjänst är i tjänst…………… 

- Ring flygplatschefen Per Lindblad, 073-418 15 14 

4 Kontakta LFK Först nådd kontaktar övriga berörda, för att avlasta olycksplats 

Ordförande Nils Erik Peterson 073-418 32 99 

Motorflygchefen Per Wernholm 070- 836 02 89 

Skolchef Jonna Johansson 070-587 73 81 

Sekreterare Peter Lindh, 070-858 40 34 

Kontakt nådd kl ………... med ………………………………… 

 

UNDVIK UTTALANDEN TILL FRÄMMANDE PERSONER! 

Hänvisa till den av ovanstående i styrelsen som Du fått kontakt med! 
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Serious incident at ESSL  

Take this document and use as a checklist and log 
 

No Measure Clarification 

1 Immediate 

measures 

 

Save lives 

 

Check the surroundings. Administer first aid. 

Emergency kit is in the aircraft and in the club house.  

Fire extinguisher is in the aircraft, hangar and club house 

Imminent danger – transport injured to safety 

Airway 

Breathing (HLR) 

Circulation (Bleeding) 

Never give drink or food. 

2 
Call 112 

Call 112 state  

- Your name …………………………………………………… 

- From where you are calling……………………………........... 

- Type of accident, number of injured, and if possible type of 

injuries and symptoms. ………………………………………… 

3 Call SAAB Call 013-18 30 00 state 

- Your name …………………………………………….……… 

- From where you are calling ………………………….............. 

- Type of accident ………………………………………………. 

- That you have alerted 112 …………………………………….. 

- Verify if Airport rescue is on duty …………………………..… 

- Call Airport Manager Per Lindblad, 073-418 15 14 

4 Call LFK Contact one on the list,  

President Nils Erik Peterson 073-418 32 99 

Chief Pilot Per Wernholm 070-836 02 89 

Head of training Jonna Johansson 070-587 73 81 

Secretary Peter Lindh, 070-858 40 34 

Contact reached at ………... with………………………………… 

 

Never make any statements to unknown individuals. 

Refer to the one in the board of directors you have contacted!  
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Mo jligt tillbud/orosla ge 

Tag detta papper och använd som checklista och logg 

 

Nr Åtgärd Förtydligande 

1 Undersök Sök i bokningen och se vem som bokat och till vilken destination.  

Hur många passagerare? …..…… Är färdplan inlämnad? ……………… 

Noteringar…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………..…….. 

2 Kontakta Flygförarens mobiltelefon enligt medlemsregister......................................... 

Destinationsflygplatsen, nummer enligt Svenska Flygfält 

SAAB TWR 013-18 17 89 alt 060-19 75 13, kontaktad kl ……. 

Östgöta CTRL 011-192578, kontaktad kl ………………. 

3 Vid 

behov: 

Kontakta 

SAAB 

Ring bevakningscentralen 013-18 30 00 Ange 

- Ditt namn …………………………………………………… 

- Varifrån Du ringer ……………………………………........... 

- Typ av tillbud ………………………………………………… 

- Verifiera om flygplatsens räddningstjänst är i tjänst…………… 

- Besluta med vakten om vem som larmar räddningstjänst..……. 

- Ring flygplatschefen Per Lindblad, 073-418 15 14 

4 Kontakta 

LFK 

Först nådd kontaktar övriga berörda, för att avlasta olycksplats 

Ordförande Nils Erik Peterson 073-418 32 99 

Motorflygchefen Per Wernholm 070-836 02 89 

Skolchef Jonna Johansson 070-587 73 81 

Sekreterare Peter Lindh, 070-858 40 34 

Kontakt nådd kl ………... med ………………………………… 

 
Anteckningar med tidsangivelser om Vad Du gjort, med vem Du talat och vad Du sagt: 

 

 

 

UNDVIK UTTALANDEN TILL FRÄMMANDE PERSONER! 

Hänvisa till den av ovanstående i styrelsen som Du fått kontakt med!  
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Krissto d 

Kontakt med anhöriga och dödsbud ska lämnas av Polis eller 

samhällsutsedd person. 

 

Kommunens krisgrupp kan tillkallas via 112. 

 

Ge emotionell 1:a hjälp Hålla om, Hålla i, Hålla tyst, Hålla ut. 

 

Kommunal ra ddningstja nst 

Kommunen räddningstjänst kommer automatiskt till grinden vid 

köpetorpsvägen.  

Sker ett tillbud på GAC meddela Pilotgatan 10 som destination vid 

kontakt med 112 och var redo att släppa in räddningstjänsten genom 

grinden. 

 
Kommunal räddningstjänst ankommer förvalt ESSL via grind på norra sidan.  

Vakten SAAB möter upp och öppnar grinden.  
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Styrelsens checklista 

Nr Åtgärd Förtydligande 

1 Vid upplysning 

om tillbud 

 

OBS 

dokumentera 

vilka åtgärder 

och tider som 

genomförs. 

Tag det långsiktiga ansvaret, stötta och avlasta den som meddelar om tillbudet. 

Tillbud kl ...……………….  

Flygplan ………………….. 

Pilot ………………………. 

Plats ………………………. 

Beskrivning av tillbud …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

2 Kontakta Synkronisera handlingar med 

Först nådd kontaktar övriga berörda, för att avlasta olycksplats 

Ordförande Nils Erik Peterson 073-418 32 99 

Motorflygchefen Per Wernholm 070-836 02 89 

Skolchef Jonna Johansson 070-587 73 81 

Sekreterare Peter Lindh, 070-858 40 34 

Polisen som vid dödsfall kontaktar anhöriga, 013-114 14  

Flygplatschefen Per Lindblad, 073-418 15 14 

3 Beslut Arbetsuppdelning, vem gör vad? 

Eventuellt inträde i nödläge (fattas av ordförande eller motorflygchef) 

Övrig flygande verksamhet ställs omedelbart eller fortgår? 

Återgång till normalläge sker? 

4 Utse 

pressansvarig 

Pressansvarig ……………………………………………………….. 

Endast pressansvarig pratar med pressen! 

Uttalande till pressen är faktabaserat och följer formatet: 

1. Våra tankar går först till de anhöriga och de nära och kära till de 

drabbade. 

2. En olycka har idag drabbat LFK. Ett flygplan har …  

(Endast fakta, undvik alla spekulationer) 

3. LFK kommer att bistå SHK till fullo i utredningen. 

4. Inga övriga kommentarer. 

5 Sammankalla Styrelsen, möte kl ………........... på klubben 

6 Informera  Medlemmarna om fakta via mejl enligt formatet för pressen ovan. Förtydliga att 

endast pressansvarig pratar med pressen.  

Överväg att omdirigera LFK hemsida, se Krisinformation lfk.se. 

7 På sikt Ta bort flygplan från uthyrning, återkoppla till flygplanstillverkaren 

Ta bort förolyckade från utskick 

Erbjud anhöriga kontakt och stöd. 

Samla medlemmarna. Håll en tyst minut, bjud in anhöriga 

Deltag i begravning, kontrollera med anhöriga först. 

8 På lång sikt Håll minnesstund, eventuellt göra aktiviteter i de förolyckades anda. 
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Krisinformation lfk.se 

I händelse av allvarligt tillbud kan lfk.se konfigureras till att enbart visa en nödsida med kortfattad 

information från pressansvarig. 

 

● Nödsidan konfigureras genom Adminpanel -> Inställningar -> WP Maintenance Mode. 

● För att skriva text, gå till fliken Design och fyll i mallen som står i fältet Text. Enbart 

information från pressansvarig. 

● För att aktivera sidan, vilket ersätter alla sidor på www.lfk.se med nödsidan, gå till fliken 

Allmänt och sätt Status till Aktiverad. 

 

Följande personer är administratörer och kan aktivera nödsidan: 

 

Namn Telefon 

Karin Nyström 076-941 07 42 

Karl-Johan Karlsson 070-586 31 41 

Mattias Pettersson 070-351 46 98 

 


