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I detta dokument beskrivs föreningens policy, ledstjärnor och riktlinjer kring trafik och resor kopplat 

till ungdomsverksamheten. 

Allmänt: 

• Resor ska ske på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 

• Vid resor längre än 20 mil enkel resa ska hyra av gemensam buss övervägas. Undvik minibuss 

om möjligt. 

• Samåkning, både genom bil, kollektivt eller cykel, uppmuntras. 

För mig som är spelare gäller: 

• Jag har hjälm på mig när jag cyklar, åker elsparkcykel eller kör moped till och från träning och 

match. 

• Jag kör inte elsparkcykel eller 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. 

• Om det är möjligt har jag på mig reflexväst i skymning och mörker. 

• Vid bussresor använder jag bälte. 

• Jag följer trafikregler och gällande lagar. 

För mig som är förälder eller vårdnadshavare till barn/ungdom som är medlem i HP Warta gäller: 

• Jag har tagit del av och har förstått trafikpolicyn. 

• Jag kommer att följa trafikpolicyn. 

• Jag gör mitt bästa för att påverka barnen/ungdomarna att följa trafikpolicyn. 

Förarkrav: 

• Förare ska vara utvilad och har planerat resa från punkt A till punkt B innan avfärd. 

• Barn som är kortare än 140 cm får inte färdas som framsätespassagerare om platsen är 

försedd med krockkudde. 

• Samtliga passagerare använder bilbälte. 

• Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten ska anpassas efter 

rådande omständigheter. 

• Bilkuddar ska användas till barn upp till den längd som lagen kräver. 

• Total trafiknykterhet är ett krav. 

• Övningskörning under föreningens resor är inte tillåtet. 

• Föraren får inte använda mobiltelefon under körning. 

• Allt bagage är fast förankrad eller förvaras i bagageutrymme. 

• Inte fler personer åker i fordonet än vad förarens körkortstyp tillåter. 


