KRISHANTERINGSPLAN
‐ vid olycka med svår personskada eller med dödlig utgång ‐

Denna plan gäller tävlingar med tävlingstillstånd från SBF eller SDF
Gå igenom krishanteringsplanen i tävlingsledningen innan tävlingsdagen. Se till att bestämma
vem som gör vad. Att stå med detta papper i handen vid olyckstillfället är inte bra. Vid fördelning
av arbetsuppgifterna, tänk på att alltid söka den lämpligaste i en sådan här situation. Det kan
vara så att ex. säkerhetschefen inte orkar med att genomföra vissa bitar som ingår i dennes
arbetsuppgift.

1. Larma 112.
2. Starta upp en tidbok (logg) för viktiga händelser.
3. Låt tävlingen fortsätta snarast.
Nästa heat startas snarast efter att nödvändiga åtgärder vidtagits, som t.ex. iordningställande av
bana.
Vid rally: låt ankommande ekipage vid starten på olyckssträckan fortsätta till nästa specialsträcka
och starta. På detta sätt köper du tid och undviker frågor om läget – vad gör vi nu – är den
skadade död etc.

4. Sammankalla tävlingsledning och domarkommittén.
Lämplig person i tävlingsledningen utses redan vid planeringen av tävlingen att ingå i en
krishanteringsgrupp.
Orientera om läget:
•

Kalla in den tävlandes servicepersonal, funktionärer från olycksplatsen, nära bekanta till de
skadade/omkomna.

•

Låt någon lämplig person från räddningstjänsten/polis iscensätta samtal med alla inkallade
(avlastningssamtal)

•

Vid dödsolycka låt polis meddela anhöriga.

•

Vid dödsfall skall tävlingsledaren bryta tävlingen i samråd med domarkommittén.

•

I händelse av dödsolycka vid flerdagarsarrangemang skall tävlingsledare, domare, polis och
andra berörda myndigheter samråda om avbrytande eller eventuell fortsättning av
tävlingen

•

Informera Förbundsstyrelsen samt BSA (Bilsportens Stöd‐ och Analysfunktion) snarast,
Telefonjourlista finns att hämta på SBFs hemsida www.sbf.se under menyn ”Förbundsinfo”.

SÄKERHETSKOMMITTÉN – KRISHANTERINGSPLAN

Reviderad: 2014‐06‐09 (KLJ)

5. Pressinformation
Pressansvarig eller någon ur tävlingsledningen tillsammans med polis kallar till pressinformation.
Utse tid och plats (avskilt).

6. Samla alla tävlande.
Samla alla tävlande i en passande lokal.
Låt någon lämplig person tillsammans med någon lämplig ur tävlingsledningen informera de
församlade. Kort faktainformation till de samlade för att undvika spekulationer om händelsen.

7. Samla samtliga funktionärer och tävlingsledning.
Efter tävlingen informerar någon lämplig i tävlingsledningen om det som har hänt.
Det är viktigt att ingen vid tävlingen deltagande funktionär lämnar HQ förrän man vet att
samtliga fått prata om det som hänt och klarar av att åka hem.
Dagen efter samlas alla deltagande funktionärer på lämpligt ställe för noggrann uppföljning och
ev. ytterligare samtal.

Anm. Varje sportgren kompletterar med vad som behövs för den enskilda sportgrenens bästa.
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