Trafiksäkerhetspolicy
(Framtagen i samverkan med NTF Västerbottens län och Vägverket )
Sunnanå SK har tagit beslut på att alla aktiva, ledare och anställda inom föreningen som deltar i
arrangemang anordnade av föreningen, skall på ett så trafiksäkert sätt som möjligt, transportera sig
till dessa arrangemang. Detta gäller även dem som ombesörjer transporten.
Vi vill verka för: Att Sunnanå SK bidrar till att våra medlemmar färdas säkert i trafiken, till och från
träningar och matcher. Inga spelare eller ledare skadas vid färd till och från träningar och matcher.
Att bidra till NOLLVISIONEN – noll dödade och noll svårt skadade i trafiken.
Bil, minibuss samt buss: Vid transporter till träningar, matcher och andra aktiviteter där SSK
tillsammans med föräldrar och ledare står som transportör, ska följande gälla: Föraren följer de
hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen och i övrigt följs de trafikregler som finns.
Samåkning eftersträvas alltid. Föraren och samtliga passagerare har trepunktsbilbältet på. Fler
personer än vad som finns bältesanvisade platser för, färdas inte i fordonet. Väskor och dylikt
placeras i bagageutrymmet. Bilchaufförer bör ha minst tre års erfarenhet - gärna sju - och om
minibuss används, körs den av chaufför med minst sju års erfarenhet. 0.0 promille gäller avseende
alkohol och droger vid körning. Förare skall ej förtära alkohol dagen innan körning. Vid långa resor
(rekommenderad gräns 10 mil) används buss. En spelare bör ej själv köra hem efter en match, om
sträckan är längre än 2 mil.
Bussar körs med professionella chaufförer vid ratten. Alla passagerare använder säkerhetsbälten
även i buss. Ledare informerar om bälteslagen innan avfärd. Bussbolag som anlitas för SSK,
informeras om att man inte godkänner förare som har kortare yrkesmässig erfarenhet än 12
månader.
Alla fordon som används är godkända av Svensk Bilprovning. Under vintertid är fordonet utrustat
med godkända vinterhjul.
Observera att det är alltid chauffören som är ansvarig för sina passagerare!
Cykel/inlines: Cykelhjälm eller liknande huvudskydd används av alla under 15 år (och bör användas
av alla övriga) till och från träningar, matcher och andra föreningsaktiviteter. Sker dessa transporter
under mörker, används godkänd cykelbelysning och reflexer. Där det finns cykelbanor används dessa.
Undvik trafiktäta vägar.
Gående: Under mörka årstider används reflexer när man vistas i trafiken som gående. Föräldrar bör
följa sina barn till träningen det första året. Använd alltid reflexvästar vid löpträning utomhus.
Vi i Sunnanå skall arbeta för att trafiksäkerhetspolicyn upprätthålls genom att:
- skapa förutsättningar för lag och medlemmar att följa policyn
- alla ledare och föräldrar känner till och bidrar till att föreningens policy följs
- policyn följs upp kontinuerligt vid ordinarie föreningsaktiviteter
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