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SAFETY POLICY
Sikkerhedspolitik og -mål for Dansk Svæveflyver Union
Dansk Svæveflyver Union (DSvU), der organiserer alle svæveflyveklubber i Danmark, har forpligtet
sig til kontinuerligt at fremme sikkerheden i dansk svæveflyvning, hvor risikoniveauerne skal være
så lave som rimeligt gennemførlige.
DSvU prioriterer sikkerheden højt og dermed reducere den generelle ulykkesfrekvens i luften og
generelt i klubberne, og arbejder for at undgå, at danske svæveflyvere bliver involveret i overtrædelser af regler og bestemmelser, blandt andet vedrørende luftrum, uddannelse og materiel.
Målet skal opnås gennem brug at et effektivt Safety Management System (SMS) og tilhørende processer, som skal sikre løbende forbedringer af sikkerheden. Nye tiltag, procedurer anbefalinger
skal risikovurderes inden ibrugtagning, og der skal proaktivt følges op på kritiske områder. Endvidere skal holdninger kontinuerligt påvirkes, således at en sund sikkerhedskultur kan bibeholdes på
alle niveauer i DSvU.
Lederen af Unionens Declared Training Organisation (DTO) har ansvaret for, at tilstrækkelige ressourcer er til rådighed til uddannelse for at sikre at DTO’en kan støtte og bistå klubber og medlemmer med at overholde gældende lovgivning og proceduremæssige krav for at opfylde denne politik.
Flyvechefen ude i klubberne, skal støtte og bistå instruktører og medlemmer- med at overholde
gældende lovgivning og proceduremæssige krav for at opfylde denne politik, undtagen de forhold
som henhører under DTO.
Endvidere har ledelsen ansvaret for at SMS’en fungerer optimalt, hændelser og uheld indrapporteres, at den nødvendige analyse foretages hurtigt, og at konklusioner herefter omsættes til initiativer, som kan reducere risici.
Dette er grundlæggende for DSvU’s sikkerhedspolitik og gælder for alle unionens medlemmer og
medarbejdere.
DSvU har en åben rapporteringskultur, der tilskynder til fri og ærlig rapportering, så alle kan lære af
andres oplevelser.
➢ DSVU’s risikostyring er detaljeret beskrevet i ”Håndbog for risikostyring” – UHB810
➢ DTO’ens identifikation af farer, vurdering af risici samt opfølgning på effektiviteten af indførte foranstaltninger beskrives i UHB984
Sikkerhed er alles ansvar.
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