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Indledning
Formålet med en stor del af Unionshåndbogen og med love og regler om flyvning er bl.a. at
sikre at flyvning kan foregå så risikofrit som muligt. Alligevel sker der uheld, flest mindre, men
ind imellem også uheld af mere alvorlig karakter.
Gruppe 800 omhandler forhold ved havarier, hændelser og andre skader som sker i forbindelse
med svæveflyvning.
Ifølge lov om luftfart har trafikministeriet oprettet en havarikommission. (Havarikommissionen for
Civil Luftfart og Jernbaner - HCLJ). HCLJ har til formål at undersøge havarier og alvorlige
hændelser med henblik på at forbygge sådanne. HCLJ udsender offentligt tilgængelige
rapporter over undersøgelserne. Ud fra konklusionerne i rapporterne udfærdiger kommissionen
i nogle tilfælde anbefalinger (rekommandationer) om tiltag, som undersøgelserne har vist bør
foretages for at forebygge fremtidige uheld af lignende art.
Dansk Svæveflyver Union (DSvU) har nedsat et flysikudvalg, som har til formål at følge op på
HCLJ’s undersøgelser og at foretage egne undersøgelser med henblik på at øge sikkerheden.
Nogle af flysikudvalgets medlemmer indgår tillige i DSvU’s flysikberedskab, der kan assistere
piloter og klubber, når et havari eller en hændelse er indtruffet. Der er derfor lavet en
vagtordning, således at man altid kan komme i kontakt med et medlem af flysikberedskabet. (Se
gruppe 899).

Kriseberedskab:
I nogle tilfælde medfører havarier desværre alvorlig personskade eller ender i værste fald med
dødelig udgang. Det er en svær situation både for de pårørende og for andre med tilknytning til
den forulykkede. I erkendelse af at krisehjælp kan være en hjælp i en sådan situation, har DSvU
etableret et kriseberedskab bestående af to personer, der er vant til professionelt at hjælpe med
at bearbejde kriser i forbindelse med tragiske hændelser. Disse personer, der begge har en
svæveflyvemæssig baggrund, kan kontaktes enten gennem DSvU’s flysikberedskab eller ved
direkte henvendelse fra pårørende. Telefonnumre fremgår af UHB gr. 899.
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