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VI TAR VARE PÅ HVERANDRE

Retningslinjer for frivillige organisasjoner på reise. Retningslinjene 
skal bidra til at alle medlemmer er tryggere på vei til og fra aktiviteter, 
og på reise. Medlemmet og familien har et personlig ansvar. Likeså 
har organisasjonen et ansvar ved tilrettelegging av aktivitetene.  

Målet er å gjøre turen til en trygg og god opplevelse, både for deltakerer og ledere. 
Foresatte skal føle seg trygge når barn og unge er overlatt til organisasjonen, og lederne  
skal vite hva som bli forventet av dem.

Aktiviteter som organisasjonen 
gjennomfører skal oppleves som sikre 
for alle medlemmene.

En frivillig organisasjon skal være bevisst på at den 
har samfunnsansvar innen kommunen sitt 
folkehelsearbeid. Disse retningslinjene skal være 
holdningsskapende, særlig innen trafikksikkerhet.

>  Vi tar vare på egne og andre sine barn  
 i trafikken 

> Du skal være et positivt forbilde for medlemmer  
 i organisasjonen

>  Holdningene dine bak rattet blir lett overført;  
 kjør forsiktig og vis sunne holdninger

>  Sjåføren skal passe på at alle har bilbeltet på,  
 før turen starter

DET SKAL VÆRE SIKKERT Å REISE MED OSS
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SIKKERHET OG TRIVSEL PÅ REISE

PÅ BIL- OG BUSSTUR

> Vi beregner alltid god tid

>  Føreren skal kjøre med riktig hastighet,  
 men aldri over fartsgrensen

>  Fører bør unngå bruk av mobiltelefon, men 
 ved bruk skal handsfree-utstyr benyttes

>  Vi bruker uthvilte sjåfører som sørger for å  
 få nok søvn før kjøring

>  Vi tar pauser underveis på lange strekninger

>  Vi har førstehjelpsutstyr

>  Vi bruker buss med trepunkts setebelte

>  Vi sikrer last i buss, bil og henger på  
 en forsvarlig måte

>  Ved av- og påstiging skal sjåføren passe på at  
 passasjerene ikke blir utsatt for uhell

> Planlegg kjøringen slik at du slipper å rygge,  
 hvis det er mulig

>  Ved rygging for å hente utstyr og lignende,  
 skal det alltid stå en person bak bilen og  
 passe på at det ikke er noen i veien

>  Øvelseskjøring på reiser frarådes

KRAV TIL TRANSPORTSELSKAPET

>  Vi beregner alltid god tid

>  Bussen skal ha trepunkts setebelte

>  Bussen skal aldri rygge uten vakt bak bussen

Transportselskapet må vise  
gjennom handling at kravene  
følges. Alle bestillinger blir gjort 
med dette kravet. 

>  Reiseledere skal informere om kravet, og passe  
 på at alle passasjerer sitter fastspent i bussen

>  Når man venter på av- og påstiging skal  
 reiseledere og andre ledere passe på
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>  Vi bruker gang- og sykkelveier

>  Vi bruker refleks

>  Vi bruker sykkelhjelm

>  Vi bruker refleksvest

>  Vi bruker lykt når vi sykler i mørket

RIKTIG UTSTYR PÅ SYKKELEN

>  Rød refleks bak

>  Gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene

>  Ringeklokke

I NÆRMILJØET

HVORDAN GÅ FREM?

>  Styrevedtak om at man skal utforme  
 retningslinjer for sikker reise

> Utforming av utkast til retningslinjer  
 for den aktuelle organisasjonen, laget eller  
 foreningen. TT sitt forslag kan være til støtte,  
 men med lokale tilpasninger og variasjoner

> Gjennomføre en «intern høring» blant førere,  
 foreldre, barn og unge

> Vedtak av retningslinjer etter høringsrunden,  
 forankre i lokallagsstyret / det øverste  
 mulige organet

> Distribuere og gjøre retningslinjene kjent  
 blant alle medlemmene



www.tryggtrafikk.no
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