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Generelle regler 
• Ved alle reiser som utføres i regi av klubbens skal det stilles krav om at kjøretøy og dekk er i 

forskriftsmessig stand. 

• Ved alle reiser som utføres i regi av klubbens skal det stilles krav om bruk av bilbelte til alle 

reisende. 

• Ved felleskjøring i forbindelse med reiser skal det planlegges å bruke god tid på å komme frem 

til bestemmelsesstedet. 

• Øvelseskjøring bør ikke foregå ved kjøring til kurs og arrangementer og skal ikke forekomme 

om det er andre passasjerer i kjøretøyet. 

Gående til og fra kurs/arrangement: 
• Vi velger fortau, gang- og sykkelstier. 

• Vi velger å bruke refleks når det begynner å mørkne ute. Alle oppfordres til å bruke refleksvest 

på vei til og fra trening hele året, fordi man vises bedre i trafikken med vesten på. 

Syklende til og fra kurs/arrangement: 
• Alle oppfordres til å bruke hjelm. 

• Vi velger sykkelstier når dette er tilgjengelig. 

• Alle oppfordres til å bruke refleksvest på vei til og fra trening. 

• Vi går av sykkel for å krysse fotgjengeroverganger. 

• Sykkelen må være i forskriftsmessig god stand. 

• Det er ikke forbudt å sykle flere i bredden, men hvis det skaper farlige situasjoner skal man 

ikke gjøre det. 

Kjørende til og fra kurs/arrangement: 
Voksne/foresatte som kjører barn og medlemmer til og fra kurs/arrangement har et spesielt ansvar 

for å utvise en trafikksikker atferd i trafikken. Dette for at passasjerer, foresatte og medlemmer 

skal være trygge på at barn og medlemmer er godt sikret og ivaretatt under transporten. 

Kjørende skal: 

• Kjøre aktpågivende og vise sunne holdninger i trafikken. 

• Sjåføren skal alltid bruke handsfree ved bruk av telefon under kjøring. 

• Påse at alle er fastspent med setebelte på en riktig måte. 

• Planlegge kjøring slik at en unngår rygging ved stoppested. Når en parkerer skal en parkere 

slik at det ikke må rygges når en skal kjøre ut. 

• Påse at bilen alltid står slik at passasjerer kan går trygt ut og inn. 

• Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring til trening/kurs/arrangementer, og skal ikke 

forekomme om det er andre passasjerer i kjøretøyet. 

• Fartsgrenser skal overholdes. 

Innleid skyss – reiser i klubbens regi som utføres av reiseselskap/buss/taxi: 
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. 

Klubbens reiseleder skal: 

• Se til at ovenstående krav er tilfredsstilt fra transportselskap. 

• Informere alle reisende om kravene og passe på at alle sitter fastspent i bussen. 

• Påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller avstigning i buss. 

• Ha full oversikt over hvor mange som er ombord i bussen, og å gjennomføre opptelling før 

avreise og etter hvert stopp. 


