
   

Det finns många aktiva barn och ungdomar i föreningens 

verksamhet. Barnen och ungdomarna deltar varje år i ett 

stort antal träningar, matcher och tävlingar. För att ta sig 

till tränings- och tävlingstill fällena måste barnen och 

ungdomarna vistas i trafiken. Det ligger i barnens, 

föräldrarnas, föreningens och samhällets intresse att 

färdvägarna och färdsätten till och från tränings- och 

tävlingsplatser görs så säkra som möjligt. Det är 

naturligtvis även angeläget att var och en tar ett eget 

ansvar för säkerheten i trafiken. 

 

• att Riksidrottsförbundets nollvision uppnås (det vill säga 

att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken). 

 
• att barn och ungdomar får träna, tävla och spela matcher i 

sitt närområde så länge som möjligt och på så sätt slippa 

långa och farliga transporter. 

 

• att vägen till idrottsplatserna är säkra för barnen och 

ungdomarna med ordentliga gång- och cykelbanor, 

ordentligt utmärkta övergångsställen och farthinder för 

biltrafiken. 

 

• att det skyltas ordentligt kring de platser där många barn 

och ungdomar vistas. 

 
• att samtliga barn och ungdomar använder hjälm, lyse och 

annan nödvändig säkerhetsutrustning vid färd till och från 

träningar och matcher på cykel eller moped. 

 

• att samtliga som bedriver träning i mörker eller skymning 

på trafikerade vägar bär reflexväst i signalfärg. 

 

• att samtliga använder reflexväst i signalfärg när de tar sig 

till träningar i mörker eller skymning (även när du går). 

 

• Kortare resor sker med hjälp av föräldrar, anhöriga, ledare 

eller annan. 

 

• Längre resor sker helst med stor buss, om antalet aktiva 

gör det möjligt. 

 

• Resorna sker gärna, när så är möjligt, i samverkan med 

andra lag och föreningar. 

 

• Minibussar undviks i så stor utsträckning som möjligt. 

Används minibussar ska de i möjligaste mån vara av 

senaste årsmodell. Anlitade hyrbilsföretag ska vara 

anslutna till Biluthyrarna Sverige (BURF). 

 

• Föraren ska ha haft körkort i minst 12 månader. 

 

• Föraren håller gällande hastighetsbestämmelser samt 

anpassar hastigheten efter rådande omständigheter. Resan 

ska ställas in om bedömning görs att väglaget inte är 

lämpligt för resa.  

 
• Föraren och samtliga passagerare använder bilbälte under 

resan. Fler personer än vad som finns bältesanvisade 

platser ska inte färdas i fordonet. 

 
• Föraren ska inte prata i mobiltelefon under körning. 
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HFF har i samarbete och i linje med Riksidrottsförbundets direktiv 

tagit denna ska upplysa ledare, medlemmar, aktiva, eller vårdnadshavare 

om denna trafikpolicy hålla den tillgänglig och  

  

 



   

 

 

• Alkohol får inte förtäras kvällen innan transport. ”Dagen- 

efter” – problematiken ska belysas. 

 

• Färden ska utföras trafiksäkert, planerat, miljövänligt och 

lugnt samt påbörjas i god tid. 

 

• Transport ska ske med fordon som är besiktigat och 

godkänt av Svensk Bilprovning eller dylikt 

besiktningsföretag ackrediterat av Swedac. 

 

• Fordonet ska ha godkända däck. Vid vinterväglag ska 

fordonet ha godkända vinterdäck. 

 
• Vid resa ska förbandsväska eller dylik första hjälpen 

utrustning finnas med i fordonen. 

 
 

(Gäller fordon med en tjänstevikt över 3 500 kg med inhyrd 

förare) 

 

• Vid köp av transporter ska seriöst transportföretag anlitas. 

Bussbolag ska vara anslutna till Svenska bussbranschens 

riks- förbund (BR).  Höga krav ska ställas på förare, 

fordon och på företagets rutiner kring trafiksäkerhet. 

 

• Detta innefattar bland annat att bussen/fordonet ska vara 

besiktigat och godkänt av Svensk Bilprovning eller dylikt 

besiktningsföretag ackrediterat av Swedac. Fordonet ska 

ha godkända däck. Vintertid ska fordonet ha godkända 

vinter- däck. Säkerhetsutrustning tillhörande fordonet ska 

vara i gott skick. 

 

• Fordonet ska framföras trafiksäkert, planerat, miljövänligt 

och lugnt samt påbörjas i god tid. 

 

• Föraren ska vara rutinerad och ha minst 24 månaders 

yrkes- mässig erfarenhet. Föraren ska inte ha nyttjat 

alkohol kvällen innan och fordonet ska vara utrustat med 

Alko-lås. 

 

• Föraren ska inte tala i mobiltelefon under körning. 

 
• Föraren håller gällande hastighetsbestämmelser samt 

anpassar hastigheten efter rådande omständigheter. Resan 

ska ställas in om bedömning görs att väglaget inte är 

lämpligt för resa. 

 

• Det får inte färdas fler personer i än vad respektive fordon 

är registrerat för. 

 

• Alla fordon ska vara utrustade med bilbälten som ska 

användas av alla resenärer. Det får inte färdas fler personer i 

fordon än vad det finns bältesaviserade platser (och bältena 

ska fungera). 

 

• Alla fordon ska vara utrustade med förbandsväska, första 

hjälpen eller dylik utrustning. 

 

 

• Jag har hjälm på mig när jag cyklar till och från träning 

och match. 

 

• Jag har hjälm på mig när jag kör moped till och från 

träning eller match. 

 

• Jag kör inte moped till eller ifrån träning eller match 

förrän jag har rätt ålder inne, rätt förarbevis och har rätt 

försäkring. 

 

• Jag gör mitt bästa för att välja den mest trafiksäkra vägen 

till och från träning och match. 

 

• Min cykel/moped är i trafiksäkert skick och rätt utrustad. 

 
• Jag har reflexväst på mig i skymning och mörker. 

 

• Jag följer trafikregler och lagar. 


