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Simklubben Elfsborgs policy gällande 

TRAFIKSÄKERHET och 
RESOR 

samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i 
samband med träning, tävling och läger 
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Denna policy för ”trafiksäkerhet- och resor” är ett av flera policydokument för att styra arbetet 
och verksamheten i Simklubben Elfsborg 
 
Policy för ”trafiksäkerhet- och resor” är antagen av styrelsen för  
Simklubben Elfsborg 2010-10-13 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn och riktlinjer tillämpas och strävas 
efter 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
Simklubben Elfsborg har sedan 1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende 
inom förenings och företagsverksamheten i Borås Stad. Klubben är en av Borås Stads största 
idrottsföreningar med över 2000 medlemmar och ca 1200 barn och ungdomar i ledarledd verksamhet. 
 
Föreningens idrottsliga arbete skall verka för bra kamratskap, glädje, utveckling och ett sunt tänkande. 
Ett bra ledarskap på alla nivåer skall främja simkunnighet, motion, hälsa och friskvård för alla som vill 
deltaga inom simidrotten. 
 
Verksamheten kräver många ledare personal och ideella insatser. Det är vår ambition att arbetsmiljön i 
och utanför verksamheten skall vara säker och trygg så att ingen skadas eller mår dåligt i anslutning till 
den.  
 
Simklubben är sedan år 2010, certifierad som ”säker och trygg förening” av idrottssäkerhetsrådet och 
Borås Stad. 
 
 
Syfte 
 
All idrottslig verksamhet är förenligt med olika resor och transporter av olika slag i samband med träning, 
tävling, läger och utbildningar. Simklubben Elfsborg vill verka för att detta sker på ett så säkert sätt som 
det är möjligt samt förebygga och verka för trafiksäkra och miljöanpassade transporter. 
 
Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Simklubben Elfsborg avseende transporter i samband 
med vår idrottsliga verksamhet och vi vill värna om medlemmarnas säkerhet i dessa frågor. 
 
Policyn skall på ett tydligt sätt ligga till grund för ett enhetligt förhållningssätt så att ansvariga, ledare, 
tränare och medarbetare kan handla i enlighet med Simklubben Elfsborgs etik i dessa frågor. 
 
Föreningen ställer sig också bakom riksdagens och regeringens beslut gällande ”nollvisionen” från 1997 
(2004 vombeslut att den ligger fast) som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 
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Riksidrottsförbundet (RF) 
 
Simklubben Elfsborgs policy gällande ”trafiksäkerhet- och resor” är framtagen med underlag för den av 
RF:s beslutade policyn gällande trafiksäkra och miljöanpassade transporter i inom idrotten. RF 
samarbetar med Vägverket och NTF centralt kring idrott och säker trafik och skall vara ett stöd för 
föreningarna i deras arbete kring dessa frågor. 
 
 
Målsättning 
 
Förenings målsättning är att genom information och ökad kunskap kring trafiksäkerhet och 
miljöanpassade transporter i vår verksamhet så skall vi skapa en trygghet hos ledare, tränare, föräldrar 
och aktiva när det gäller transporter av olika slag. Målet är att alla medlemmar, ledare, tränare, föräldrar 
och andra som kör på uppdrag av föreningen skall ha kännedom om policyn gällande trafiksäkerhet och 
resor. 
 
 
Förekommande transporter 
 
Under året genomför föreningen ett stort antal transporter till och från olika aktiviteter och arrangemang 
av olika slag. Vilken typ av transport vi väljer beror till stor del på antalet deltagare och vilken plats, 
reslängd som transporten avser. Vi tar alltid hänsyn till miljön vid valet av transporter och väljer om 
möjligt samåkning av olika slag före enskilda transporter. Här nedan följer en beskrivning av de olika 
färdmedel som vi nyttjar 
 
Flyg, tåg och båt – vid längre transporter som vid resa för läger och tävlingar utomlands bland annat 
väljer vi att använda oss av andra typer av transporter. Det är både ekonomisk, miljövänligt och ur 
föreningssynpunkt ett bra sätt att få ihop gruppen rent socialt under resan. 
 
Större turistbussar – vid transport av större grupper gör vi oftast en bokning hos något bussbolag. Detta 
för att hålla nere kostnaderna men också för att få en samvaro kring transporten och avlasta ledare 
samt föräldrar i sammanhanget. Samverkan sker även i vissa fall med andra föreningar för att få låg 
kostnad och utveckla kontakten med andra föreningars aktiva och ledare. 
 
Minibussar – klubben hyr minibussar vid behov 
 
Bilar – samåkning till och från tävlingar mm är både ekonomiskt och miljömässigt ett bra alternativ. I de 
fall föreningen inte väljer att lösa transporten gemensamt så utlyser vi önskan om hjälp med transporten 
till och från aktiviteten. Vid mindre aktiviteter, möten bland annat kan det även förekomma att vi hyr en 
bil för deltagarna. 
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Strategier och förebyggande arbete 
 
Övergripande skall vi gällande resor i samband med träning, tävling, läger och utbildningar verka för att 
det sker på ett så säkert sätt som möjligt, att vi har tagit hänsyn till alla de risker det kan medföra om det 
sker på ett otillbörligt sätt. Vi lyfter här fram roller och ansvar för tre (3) delar inom föreningen 
 
Föreningen, styrelse och verksamhetsansvarigas roll och ansvar är 
 

 att ställa sig bakom den av riksdagen beslutade ”nollvisionen” och verka för den av 
idrottsrörelsens fastslagna policy gällande ”trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom 
idrotten” 

 att tillse att egna fordon är försäkrade och godkända av Svensk Bilprovning samt att sommar 
och vinterdäck är godkända. 

 att föreningen endast anlitar, tecknar avtal med auktoriserade buss eller biluthyrningsföretag 
som är anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) 

 att informera och utbilda föreningens medlemmar som en naturlig del av det förebyggande 
arbete vad gäller säkra transporten inom idrotten. 

 att skapa förutsättningar för ledare, tränare, aktiva och föräldrar att få kunskap inom området 
samt avsätta medel för utbildning, gärna med stöd ifrån SISU. 

 att verka för att kommun och den lokala polismyndigheten tillser att transporter till och från 
anläggningar där verksamhet bedrivs sker på ett bra sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 att upprätta en handlingsplan gällande ”olycksfall och krishantering” om olyckan skulle vara 
framme och tillse att deltagarlista finns med vid aktiviteten 

 
Ledare, tränare och föräldrars roll och ansvar är  
 

 att deltaga i de av föreningen planerade utbildningar och information för ledare, aktiva och 
föräldrar avseende trafiksäkerhet samt ta del av den policy som gäller trafiksäkerhet inom 
föreningen. 

 att du som förare i föreningens regi skall ha ett giltigt körkort, alltså innehaft det i 24 månader, 
inget provkörkort. 

 att du som förare i föreningens regi tillse att alla har säkerhetsbälte, att antalet passagerare inte 
överstiger giltigt antal samt att bagage är packat på ”rätt” sätt. 

 att resan planeras väl med hänsyn till väglag och trafiksituation. 
 att du som förare i föreningens regi alltid är ansvarig för böter i samband med fortkörning och 

felparkering 
 att du som förare i föreningen regi är drogfri och följer gällande trafik och 

hastighetsbestämmelser samt är utvilad inför körningen. 
 att framföra eventuella skador på fordonet som kan ha uppstått under resan till ansvariga inom 

föreningen eller uthyrningsföretaget. 
 att vid användandet av mobiltelefon stannar fordonet, tillser att annan svarar eller 

använder ”handsfree” 
 att i samband med all körning föregå med gott exempel och tala för en säker och miljöanpassad 

transport i samband med den idrottsliga verksamheten 
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Aktivas roll och ansvar är  
 

 att deltaga i de av föreningen planerade utbildningar och information för ledare, tränare, aktiva 
och föräldrar avseende trafiksäkerhet samt ta del av den policy som gäller trafiksäkerhet inom 
föreningen. 

 att i samband med transporter i föreningen regi följa de av föreningen gällande ordningsregler 
som beslutats. 

 Att vid resor anordnade av föreningen används bilbälte både vad avser personbil, minibuss 
samt större turistbussar.  

 att i samband med transporter till och från aktiviteter iakttaga försiktighet genom att bära hjälm 
vid framförandet av cykel, moped eller motorcykel  

 att i den mån det är möjligt att välja ett miljöanpassat resande och i så stor utsträckning som 
möjligt samåka till och från föreningens aktiviteter. 

 att använda anvisade cykelbanor, ha godkänd belysning samt bära reflex/västar under den 
mörka årstiden 

 
Föreningen skall också verka för att vid resor över tre (3) timmar så skall reguljär trafik anlitas för ledare 
som är med på aktiviteten. Ledare och tränare som varit verksamma hela dagar eller helger är inte 
lämpliga som förare vid längre resor och annan chaufför bör tillsättas för fordonet. 
 
 
Handlingsplan vid eventuell olycka 
 
Om olyckan skulle vara framme så är det viktigt att vi handlar på ett snabbt, bra och så säkert sätt som 
möjligt.  
 

 tillse att alla sätts i säkerhet vid eventuellt stopp / olycka, ingen sitter kvar i fordonet då risk finns 
att bli påkörd. Invänta hjälp på säkert avstånd från fordonet och vägen. 

 vid eventuellt stopp/olycka varna andra genom att sätta upp varningstriangeln  
 larma 112 eller annan assistens som kan behövas och vidtag lämpliga åtgärder enligt HLR och 

ABC om så kräver. 
 stanna hos eventuellt skadade och uppträd lugnt och metodiskt 
 om brand uppstår larma 112 och försök sedan släcka elden med brandsläckaren som eventuellt 

finns i fordonet.  
 vidtala verksamhetsansvariga samt styrelse inom föreningen, krisgrupp samt förälder om så 

situationen kräver. Se policy för ”olycksfall, akut sjukdom och krishantering” och 
säkerhetsrutiner inom föreningen. 

 
 
Försäkringar 
 
Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF) och 
specialidrotterna är 1,6 miljoner aktiva idrottare olycksfallsförsäkrade hos oss. Alla föreningar som är 
anslutna till RF omfattas av en basförsäkring hos oss som täcker föreningens grundbehov. Varje 
idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet 
och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och 
teknisk utrustning.  
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Grundförsäkringens innehåll:   
 Ansvarsförsäkring   
 Utökat ansvar   
 Styrelseansvarsförsäkring   
 Förmögenhetsbrottsförsäkring  
 Rättsskyddsförsäkring  
 Patientförsäkring   
 Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare. 
 Kristerapi 

 
Simklubben Elfsborgs utökade försäkring omfattar: 

 RF Föreningsförsäkring 
 Styrelseansvarsförsäkring för organisationer 
 RF Olycksfallsförsäkring 
 RF Idrottsreseförsäkring 
 Tjänstereseförsäkring 

 
Vid eventuella frågor eller behov av kontakt i föreningen för eventuella försäkringsfrågor kontakta 
verksamhetsansvarig eller vårt kansli. 
 
 
Övrigt  
 
Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd av 
trafikolyckor. De som dör i trafiken i samband med idrottsrelaterade transporter är unga förare, äldre 
bilar, landsväg och raksträcka samt på väg hem från idrottslig aktivitet. Simklubben Elfsborg ser 
allvarligt på detta och vill i så stor utsträckning som möjligt minska riskerna för att så sker. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga tillser att policyn årligen följs upp, utvärderas och utvecklas för 
framtiden. 
 
 
Källhänvisningar 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Trafikverket: www.trafikverket.se  
 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande: www.ntf.se  
 
Biluthyrningsbranschen: www.burf.se  
 
 
 
 
Policyn gällande trafiksäkerhet är framtagen och sammanställd  
av Jonas Söderberg 2010 


