Verditransport Junkeren – sunne holdninger i trafikken
IK Junkeren skal bidra til at klubbens aktiviteter skal oppleves som sikre for alle medlemmer og deres
foresatte. «Verditransport Junkeren» skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for
medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter i klubbens regi.
Retningslinjene for trafikksikker ferdsel i IK Junkeren er gjeldende for: Klubbens utøvere, trenere,
ledere, foreldrekontakter, oppmenn og foreldre. Retningslinjene gjelder i forbindelse med transport til
og fra treninger, kamper og turneringer.
«Verditransport Junkeren» retter hovedfokus mot de voksne i klubben. Det er de som
transporterer de største verdiene vi har.
Som voksenpersoner i IK Junkeren er det vi som skaper gode holdninger for barna. Vi retter oss etter
vegtrafikkloven og har hovedfokus på følgende tre tema:
FART – BILBELTE – REFLEKS
Fart:
•
•
•

Vi holder riktig fart etter forholdene, men aldri over fartsgrensen
Vi planlegger kjøreturen og er ute i god tid
Vi tar våre egne avgjørelser og lar oss ikke påvirke
«Foreldre har stor betydning som rollemodeller når det
gjelder unges adferd i trafikken»
Klubben vil sørge for at alle voksne i IK Junkeren får informasjon om prosjektet og
bevisstgjøres sitt ansvar som rollemodell. «Verditransport Junkeren» vil også premiere gode
verditransportører.

Bilbelte:
•
•

Vi bruker alltid bilbelte i bil og buss, også på korte turer
Vi bryr oss om hverandre og tar ansvar for at alle personer i bilen er sikret
«Bilbelte er det mest effektive sikkerhetsutstyret som
finnes i bil. Dersom alle i bilen brukte beltet riktig, ville
omkring 50 liv vært spart i trafikken hvert år»
«Verditransport Junkeren» vil premiere gode verditransportører. Vi vil i tillegg gjennomføre
«holdnings-kontroller» ved noen av klubbens arrangementer.

Refleks:
• I mørket bruker vi alltid refleks!
• Trener/oppmann er ansvarlig for at alle på laget bruker refleksvest ved trening i trafikken.
«Bilisten har 10 sekunder til å reagere hvis du bruker refleks,
går du uten har han bare 2 sekunder til rådighet»
Klubben kjøper inn og sørger for at alle lag får utlevert refleksbånd og refleksvester. I tillegg
vil det til en hver tid ligge tilgjengelige «arrangementsvester» i klubbhuset.

Øvrige retningslinjer:
Syklende til og fra treninger, kamper og turneringer:
•
•
•
•
•

Vi oppfordrer til bruk av hjelm ved sykling
Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
Vi er forsiktig ved kryssing i fotgjengerfelt
Ved sykling i mørke er det påbudt med lys foran og bak.
Ved sykling i mørke oppfordrer vi til bruk av refleksvest

Kjørende til og fra treninger, kamper og turneringer:
•
•
•
•

Som sjåfør benytter vi alltid handsfree ved bruk av telefon under kjøring.
Vi forsøker å planlegge kjøringen slik at vi unngår å rygge ved treningsstedet. Hvis du
må rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen er bak bilen.
Vi påser at bilen alltid står slik til at passasjerer trygt kan gå trygt ut og inn.
Øvelseskjøring bør ikke foregå ved kjøring til og fra Stordalen. Skal det derimot
øvelseskjøres bør turen avsluttes et lite stykke før hallen.

Reise med innleid buss:
Krav til transportselskap/sjåfør:
•
•
•
•

Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter.
Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen. Bagasjen skal være sikret.
Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring.
Sjåføren skal kjøre med riktig fart og aldri over fartsgrensen.

-

Krav til transportselskapet skal vises gjennom handling. Alle som leies inn for å kjøre
for IK Junkeren må derfor tilfredsstille kravene ovenfor.
Bestiller skal informeres om disse kravene. Reiseleder skal sørge for at alle reisende
sitter fastspent i bussen og følger anvisninger fra bussjåføren.

-

Ved større arrangementer:
•
•

IK Junkeren stiller med egne synlige parkeringsvakter, som dirigerer og passer på
trygg ferdsel ved arrangementssted.
Parkeringsvaktene skal også sikre lett adkomst for utrykningskjøretøy

