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HANDLINGSPLAN SOLA FLYKLUBB VED UHELL/HAVARI 

 
 

 AKSJON ANSVAR 

1 MELDING OM FLYHAVARI/SAVNET FLY: 
Ved mottatt melding om flyhavari/savnet fly skal 
følgende gjøres:  

 Varsle Leder og Skolesjef (hvis skoleflyging) i 
henhold til varslingsplan, alternativt  

 Ta vare på operativ info listen (ligger på 
briefingrommet) 

 Skru av skjerm oppholdsrom med booking 
info 

Den som mottar melding om uhell, havari 
eller savnet fly tilhørende Sola Flyklubb 

2 INNHENTE DOKUMENTASJON/INFORMASJON:  

Bensin/oljeprøver (Varsle drivstoff leverandør) Teknisk Leder 

Teknisk Dokumentasjon1 Teknisk Leder 

Operativ Info: 
Operativ info liste sikres 
Fartøysjef (og elev ved skoleflyging) info på Myweb 
sikres 

Operativ leder 

Opprette logg for registrering av beslutninger etc. 
som blir vedtatt 

Flytryggingsleder 

Utskrift av booking – myWebLog. Steng ned 
myWebLog 

Økonomileder/MyWeb Administrator 

3 INFORMASJON TIL:  

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) Normalt: 
Politi, HRS, ATC.. 

Pårørende,  
Pressen – Personalia 

KUN POLITIET 

Pressen – Flyfakta Nestleder2 

Sekretær 

Klubbmedlemmer 

Flyeier – Ved innleid fly Leder3 

Skolesjef – ved skoleflyging4 

Flytryggingsleder og Teknisk Leder Operativ leder 

Styremedlemmer Sekretær5 

Forsikringsselskap Leder/Flytryggingsleder6 

4 SKRIFTLIG RAPPORT TIL  

 Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for 
Transport (SHT) - Altinn7 

Fartøysjef/Operativ leder/ 
Flytryggingsleder/ Teknisk leder 

 Forsikringsselskap8 og Motorflyseksjonen Leder/Flytryggingsleder9 

 

                                                           
1 For fly klubben leier inn, så må eier varsles og fremskaffe teknisk dokumentasjon hvis ikke Sola Flyklubb er ansvarlig for 
oppbevaring av disse. Sola Flyklubb skal imidlertid til enhver tid vite hvor disse befinner seg. 
2 Eller den leder utpeker. Dette skal avklares tidlig, slik at vedkommende kan forberede seg. 
3 Eller den leder utpeker. Dette skal avklares tidlig, slik at vedkommende kan forberede seg 
4 Ved soloflyging varsler Skolesjef instruktør som har signert solobevis 
5 Eller den leder utpeker. Dette skal avklares tidlig, slik at vedkommende kan forberede seg 
6 For fly klubben leier inn, så er det eier som varsler forsikringsselskap. Sola Flyklubb skal ha kopi av forsikringspapirer. 
7 For rapport skjema, se Luftfartstilsynets hjemme sider, samt for tidsfrister 
8 For fly klubben leier inn, så er det eier som varsler forsikringsselskap. Sola Flyklubb skal ha kopi av forsikringspapirer. 
9 For fly klubben leier inn, så er det eier som varsler forsikringsselskap. Sola Flyklubb skal ha kopi av forsikringspapirer. 


