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Trafikpolicy för OV Helsingborg 
 

 

  

OV Helsingborg har en omfattande verksamhet, vilket innebär både korta och långa transporter. 
Samtliga ungdomslag spelar i Skåneserier och deltar frekvent i SM och cuper i hela landet, vilket leder 
till relativt långa resor med bil, buss eller tåg.  Vi bedriver träning på flera orter inom hela 
Helsingborgsregionen, vilket ger upphov till relativt korta resvägar, ofta i form av cykel, moped, gång 
eller kollektivtrafik. Alla transporter ska ske på säkert sätt. Inom OV Helsingborg informeras ledare och 
föräldrarepresentanter genom ungdomsgruppens försorg om gällande Trafikpolicy. Det ska sedan 
förmedlas på varje lags föräldramöte, samt finns publicerat på klubbens hemsida. 
Alla i OV Helsingborg, ledare, spelare och föräldrar, tar ansvar för att transporter sker på säkert sätt. 
Goda förebilder och beteende uppmuntras och det är allas skyldighet att agera på felaktigt beteende.  
 
Gå, cykla, köra moped  
• När vi tar oss till träning eller hemmamatch uppmanar vi att yngre barn följs av vuxen person. 

Vintertid används reflex och helst även reflexväst.  
• Alla föreningens spelare och ledare uppmanas att använda cykelhjälm då de cyklar till tränings- 

eller matcharena. Vid mörker ska cykeln ha lyse och reflexväst bör användas.  
• De som kör moped uppmanas att köra på moped som uppfyller alla gällande krav och lagar och att 

alltid använda hjälm. Förare av EU-moped ska dessutom inneha förarbevis.  
 
Bilresor  
• Fordon som används ska ha genomgått godkänd kontrollbesiktning och ha godkända däck  
• Trepunktsbälte ska finnas på samtliga platser som används  
• Förare bör ha haft körkort i minst tre år innan man kör till matcher  
• Förare ska vara i god fysisk form  
• Förare får inte vara påverkad av medicin, alkohol eller droger  
• Förare ska följa trafikregler och ej överträda hastighetsbegränsningarna  
• Hastigheten ska anpassas till väglaget  
• Ansvariga ledare och passagerare ska underlätta för föraren (med god tidsplanering och 

färdbeskrivning inför resor, hänsyn från passagerare, raster etc.)  
• Fordonen ska vara säkert packade (inga lösa föremål får förekomma som kan skada vid snabb 

inbromsning eller krock)  
• Telefon och första hjälpen-kudde bör finnas i varje fordon  
• Föraren ska inte använda mobiltelefon under färden.  
• Förare ska vara ett föredöme för andra vuxna och ungdomar  

 
Bussresor 
OV Helsingborg säkerställer att resor sker med bussföretag som ansvarar för att chaufför innehar 
förarbevis och att bussen är godkänd vid kontrollbesiktning. Samtliga passagerare ska använda 
säkerhetsbälte och följa chaufförens uppmaningar. Ansvariga ledare och passagerare ska underlätta för 
föraren. 
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