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Krisplan Hallsta Ridklubb (HARK) 
 

 

Vad är en kris? 
Ordet kris betyder olika saker för olika människor. 

För oss på HARK är en kris en händelse som innebär att vår verksamhet inte kan bedrivas eller att 

vårt varumärke och förtroende är skadat och som kräver en koordinerad insats. Exempel på sådana 

händelser kan vara olyckor och dödsfall under ridning eller sjukdom bland hästarna. 

Krispärmen 
På kontoret finns en krispärm. Innehållet skall vara känt av ridskolans personal. Vid tävling skall 

innehållet vara känt av tävlingsledningen och bemanningen i sekretariatet. Innehållet finns också på 

HARKs hemsida. I pärmen och vid krisskåpen finns en larmlista till krisgruppen med aktuella 

telefonnummer. Säkerhetsansvarig uppdaterar krispärmen. 

Säkerhetsansvarig 
Säkerhetsansvarig är anläggningsansvarig 

Krisgruppen 
Krisgruppen är Arbetsutskottet i första hand, skulle inte alla vara anträffbara fylls det på från 

styrelsen. 

Krisgruppen: 

• larmas via telefonlista i krispärmen. 

• samlas i sekretariatet vid tävling och i kontoret vid övrig tid. 

Mediaansvarig 
Mediaansvarig för HARK är Ridskolechefen. 

Vad gör vi när olyckan är framme? 
1. En olycka händer, det kan t ex vara att en medlem blir sparkad. 

2. Ring 112 vid akut olycka eller personskada. Instruktioner ges av 112. 

3. Utse någon som möter räddningstjänsten (brandbil eller ambulans) vid infarten. 

4. Ring säkerhetsansvarig (vid ej kontakt fortsätt på larmlistan) som då tar beslut om 

krisgruppen ska sammankallas 

5. Utse någon som skriver dagbok. 

6. Mediaansvarig för ridskolan kontaktas. 

7. Information till publiken sker via högtalare. 

 



Krisplan ver 1.0 antagen av styrelsen 2020-11-12  Sida 2 av 2 

Vid en större olycka eller vid dödsfall 
1. Krisgruppen kallas in. 

2. Krisgruppen sammanfattar läget och fördelar arbetsuppgifter. 

• mediaansvarig är Ridskolechefen 

• informationsansvarig för anställda, medlemmar och anhöriga. 

• någon som tar emot telefonsamtal 

• kontakter med sjukhus, polis, präst mm 

• kontakter med anhöriga 


