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Rutiner för resor 

 

POLICY FÖR SÄKER TRAFIKMILJÖ 
Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till 

följd av trafikolyckor. Hundratals dödas och tusentals skadas allvarligt varje år. I oktober 1997 

beslutade riksdagen att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. I maj 

2004 beslutade regeringen att Nollvisionen ligger fast. Utgångspunkten är ett etiskt 

ställningstagande. Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.  

Ansvaret bör vara delat mellan trafikanterna och systemutformarna. Riksidrottsförbundet 

samarbetar med Vägverket och NTF centralt kring idrott och säker trafik. Lokalt förekommer 

också samarbete mellan idrottsorganisationer och t ex kommunen och den lokala 

polismyndigheten. 

Som medlem och aktiv i Borås Karateklubb ska man på ett säkert sätt kunna ta sig till och från 

idrottsanläggningen. Det gäller inte minst barn och ungdomar.  

Borås Karateklubb ställer sig bakom Nollvisionen. 

Reserutiner 

• Utse en ansvarig ledare som har mobiltelefon. Numret meddelas deltagarna samt en 
hemmaansvarig.  

• Utse hemmaansvarig – meddela inblandade telefon och mobiltelefon. 

• Resplan – färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans program. 

• Beräknad tid för avresa, ankomst och hemkomst. 

• Ange bussbolag, bussförare, privatbilar, privatförare (mobilnummer). 

• Om minibussar används – tänk på att de som kör skall ha kompetens för dem! 

• Skriv en deltagarförteckning (inkl ledare) med adress, telefonnummer eventuella 
sjukdomar och svårare allergier samt uppgifter om hemmaansvarig; ge resenärerna två 
exemplar: ett att ta med och ett till anhöriga hemma. 

• Minst ett exemplar av deltagarförteckning och reseprogrammet förvaras på en plats som 
är känd av styrelsen och personal. 

• Meddela alltid förändringar i program och deltagarförteckning till den hemmansvarige. 
Idrottsgrupper inkvarteras ofta i skolsalar och idrottshallar, vilka inte är byggda för att 
fungera som hotell. 
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• Kontrollera att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som utöver dörrar 
kan vara öppningsbara fönster och brandstegar. 

• Finns brandsläckare och brandvarnare? Portabla brandvarnare är en billig investering som 
kan användas vid all form av kollektiv inkvartering. 

• Tillåt inte levande ljus. Fundera på om det finns risk för smygrökning. 

• Gå igenom med gruppen vad som gäller vid en eventuell brand: utrymningsvägar och 
samlingsplats. 

 
 
 

Ansvarig 
Anders Strömbom 
Ledamot 
Borås Karateklubb 
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