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Trafikpolicy i Växjö Simsällskap 
   

Bakgrund:  

Varje dag rör sig mängder med idrottsaktiva och ledare i trafiken till och från träningar, 

tävlingar och matcher, till fots, på cykel eller i bil. Det är viktigt att dessa transporter sker på 

ett trafiksäkert sätt. VöSS ansluter sig till den 0-vision i trafiken som antagits av Sveriges 

riksdag. Det innebär att NOLL (0) idrottsutövare, tränare eller ledare, får dödas eller skadas i 

trafiken i samband med VöSS verksamhet. 

  

Med denna policy vill vi öka medvetenheten hos våra medlemmar om trafiksäkerhet och vår 

förhoppning är att detta skall förbättra föreningens förhållande till trafiksäkerheten. Detta är 

viktigt då VöSS medlemmar samåker till och från både träningar och tävlingar. 

 

Allmänt:  

 

 VöSS anlitar endast auktoriserade buss eller biluthyrningsföretag. 

 VöSS vill att reguljära trafikmedel anlitas vid resor över 3 timmar. 

 VöSS rekommenderar att alla som cyklar till och från verksamheten bör använda 

hjälm och att alla under 15 år skall enligt lag använda hjälm. 

 

Vid bilkörning i VöSS regi ska: 

 

 Föraren ha haft körkort i minst 24 månader.* 

 Föraren vara nykter och drogfri. 

 Föraren vara ett gott föredöme i trafiken. 

 Föraren alltid följa gällande trafikregler. 

 Föraren alltid använda bilbälte och ansvara för att alla passagerare använder bilbälte. 

 Avfärd ske i god tid, för att undvika stress. 
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 Tidsplanering vid längre resor inkludera raster och eventuellt förarbyte. 

 Last lastas trafiksäkert och säkert för passagerare och förare. 

*) Om undantag behöver göras ska detta godkännas av styrelsen samt anhörig till de barn och ungdomar 

som ska åka med föraren. 

 

Fordonet: 
 

 Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning och ha godkända däck 

motsvarande väglag samt vara försäkrat. 

 Föraren ska se till att bilen har tillräckligt med säkerhetsutrustning, som minst 

omfattar varningstriangel, varselväst, första hjälpen-kudde och ficklampa. 

 

Olycka: 
 

 Råkar föraren ut för en trafikolycka eller ett tillbud, skall detta snarast rapporteras till 

VöSS kansli. 

 Skador på medlems egen personbil rapporteras till det egna försäkringsbolaget. 

Föraren står själv för kostnader kring uppkomna skador. 

 Skador på bil hyrd i VöSS regi rapporterar VöSS in och står för, förutsatt att skadan 

inte har uppstått på grund av vårdslöshet i trafiken samt att policyn för bilkörning har 

följts. 

 Alla eventuella böter för felparkering och trafikbrott debiteras föraren då det är hens 

eget ansvar att följa trafikreglerna. 

 


